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RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO REFERENTE PRESTAÇÃO DE 

CONTAS DO 1° QUADRIMESTRE DE 2021. 

 

                A Srta. LARISSA MARQUES BARBOSA, brasileira, 

solteira, responsável pela Unidade Central do Controle Interno do 

Município de Juruti Estado do Pará, nos termos do Decreto n° 

4739/2021, 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 Juruti, relativos ao 

1° quadrimestre do Exercício Financeiro de 2021, em conformidade 

com o previsto no artigo 74 da Constituição Federal, Instrução Normativa 

n°02/2021, Lei Municipal n° 1.135/2018, Lei de Responsabilidade Fiscal 

n° 101 de 04 de maio de 2000 no art. 59. 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Importante ressaltar inicialmente que o Controle Interno do 

Município de Juruti possui uma infraestrutura ainda com limitações 

para realizar suas ações, tendo como propósito blindar a Administração 

Pública através da Legalidade, Eficiência e Economicidade. 

A Unidade Central de Controle Interno-UCCI, conta hoje com 

quatro servidores, sendo dois efetivos no cargo de Analista de Controle 

Interno, ambos desenvolvendo trabalho na modalidade “home office”, a 

Chefe da Unidade, cargo comissionado, portanto de livre nomeação e 

exoneração e uma servidora cedida da Secretaria de Planejamento, 

orçamento e Finanças para dar suporte no desenvolvimento do trabalho 

desta Unidade.  

A U.C.C.I desenvolve suas atividades de forma diária, com 

procedimentos adotados no sentido de orientação sobre normas e 

maneiras corretas de realização de atos administrativos, execução 

orçamentária, recomendações verbais e por escrito, visando sanar 

pequenas irregularidades ou deficiências administrativas simples que 

não necessitam de expedição de relatório mais detalhado.  
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO 1º QUADRIMESTRE: 

A Unidade Central de Controle Interno- UCCI atuou de forma 

preventiva junto a Gestora Municipal e Secretários fazendo alertas e 

orientações:  

 Solicitação de controle de veículos, bem como de combustível, 

enviados para todas as Secretarias através do Memorando Circular 

n° 002-UCCI, em 19 de março de 2021;  

 

 Solicitação dos contratos de servidores temporários, através do 

Memorando Circular 001/2021, para análise da Unidade Central 

de Controle Interno; 

 
 Solicitação de informações sobre o controle de patrimônio da 

Prefeitura Municipal de Juruti e suas Secretarias; 

 
 Solicitação da relação de Convênios e Termo de cooperação vigente 

firmado com a Prefeitura Municipal de Juruti; 

 
 Informativo referente a decisão do Tribunal de Contas do Estado 

do Pará, baseado no inciso I da Lei Complementar 173/2020; 

 
 Informativo referente a subsídios de Agentes Políticos quanto a 

impossibilidade de aumento no ano 2021;  

 
 Solicitação de procedimentos de concessão de Diárias para análise 

desta Unidade Central do Controle Interno; 

 
 Nota Técnica 09/2021- Confederação Nacional dos Municípios, 

referente ao Novo FUNDEB;   

 
 Nota Informativa SEI nº 4076/2021-ME da Secretaria do Tesouro 

Nacional do Ministério da Economia, que estabelece as regras sobre 

o cômputo da despesa de pessoal e alterações na Lei de 

Responsabilidade Fiscal nº 101/2000; 
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 Requerimento referente a Ouvidoria Pública do Município de 

Juruti; 

 
 Questionário referente ao IEGM- Índice de efetividade da gestão 

Municipal- Exercício de 2020; 

 
 Manual de cadastramento de Advogado Público no D.O.E do 

TCM/PA, encaminhado para a Procuradoria do Município; 

 
 Notificação 520/2021-DIPLAMFCE/TCM-PA para preenchimento 

de questionário;  

 
 Portaria nº 399/2021/GP/TCM-PA, referente as medidas 

temporárias emergenciais de prevenção ao contágio do 

coronavírus; 

 
 Nota Técnica nº 02/2021/TCM-PA, orientando os Municípios 

quanto ao Plano de Monitoramento das Ações Públicas da Saúde; 

 
 Solicitação de informações referente ao reajuste das Diárias dos 

Servidores Públicos Municipais, baseado na Lei Municipal nº 

1165/2019; 

 
 Solicitação de Folha Analítica das Secretarias Municipais de Juruti 

para análise;  

 
 Solicitação de informações sobre o Aero médico com relatório 

detalhado de atividades realizadas;  

 
 Instrução Normativa n° 011/2021/TCM/PA, que disciplina os 

critérios de alimentação e fiscalização dos Portais de Transparência 

Pública, a partir do exercício de 2021.  
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     IEGM – Índice de Efetividade da Gestão Municipal, foi apurado, 

mediante questionários, obedecendo o prazo estabelecido na 

Instrução Normativa n°02/2021 TCM/PA.  

 

 PROCESSOS LICITATÓRIOS: 

  

 A Portaria de nº 005/2021 de 08 de Janeiro de 2021, 

nomeou a Comissão Permanente de Licitação, com os seguintes 

Servidores: 

Cosme Sousa Ferreira  Presidente da CPL 

Kátia Vidinho dos Santos  Membro Efetivo  

Flávio Santos Pinho  Membro Suplente  

   A Portaria de nº 007 de 13 de Janeiro de 2021, nomeia o 

pregoeiro e a equipe de apoio para atuarem nos Processos 

Licitatórios na modalidade Pregão: 

 

Flávio Santos Pinho  Pregoeiro  

Kátia Vidinho dos Santos  Membro Efetivo  

Cosme Sousa Ferreira  Membro Suplente  

No que tange a análise de Contratos e Licitações, foram 

analisados 94 Processos incluindo Dispensa, Inexigibilidade, 

Pregão Eletrônico e compra direta. 

Grande parte dos Processos Licitatórios já passaram por 

análise desta Unidade. Até o momento nenhum foi reprovado por 

esta controladora, ou teve que ser rescindido, retornando ao setor 

de Licitação com recomendações verbais e escritas.  

 

É importante esclarecer que a nomeação desta controladora 

se deu em 25 de Fevereiro de 2021, desde então foram emitidos 

pareceres de regularidades dos Processos Licitatórios e Contratos. 

 

Considerando a insuficiência de profissionais atuantes nesta 

unidade, é justificável o atraso, tendo em vista a gama de 
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atribuições, competências e responsabilidades atribuídas ao 

Controle Interno.  

 

DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS E FOLHA DE PAGAMENTO: 

  

 Antes de passar à verificação da despesa com Folha de 

Pagamentos, é importante ressaltar que durante o exercício de 

2021 poucos contratos foram encaminhados para a Unidade de 

Controle Interno e portanto analisados, conforme preceitua a 

Resolução Administrativa N° 18/2018 TCM, de 30 de Agosto 

de 2018.  

 No mais, resta inviabilizada qualquer análise apurada, tendo 

em vista o fato de terem sido enviados somente contratos 

temporários da Secretaria Municipal de Administração e Secretaria 

Municipal de Integração Comunitária, realizando parecer com as 

devidas ressalvas. Não foram encaminhadas folha de pagamento 

para esta Unidade no período compreendido. 

 

              CONTROLE DE PATRIMÔNIO  
 

       Em decorrência da lei de Responsabilidade Fiscal e as 

normas de contabilidade para gestão pública, os governos precisam 

fazer controle patrimonial através de registro adequado de todos os 

bens móveis e imóveis adquiridos por meio de recursos orçamentários 

e não orçamentários. Diante disso, a Unidade Central do Controle 

Interno solicitou informações a Secretaria de Administração referente 

a comissão que ficara responsável pelo Patrimônio. De acordo com a 

referida Secretaria, até a presente data ainda não foi composta a 

comissão de Patrimônio.  

 

                  
                          PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 

                     
                     A Unidade Central do Controle Interno, realizou inúmeras 

recomendações quanto a importância da Instrução Normativa 

n°011/21 TCM/PA que disciplina os critérios de alimentação e 

fiscalização dos Portais de Transparência Pública.  
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     DIÁRIAS 

            

                  Conforme Legislação que regulamenta a liberação e prestação 

de contas de diárias no âmbito do Poder Executivo Municipal, a UCCI 

encaminhou diversos documentos a Secretaria de Administração 

solicitando as diárias pra prestação de contas. Até o presente momento 

somente foram encaminhadas para esta Unidade 4 (quatro) diárias, que 

foram analisados e emitidos os devidos pareceres.  

 

No que diz respeito aos procedimentos de Diárias, a Lei 

n°1.165/2019, que regulamenta em seu artigo 2° que os valores de 

diárias serão reajustados anualmente, tendo como base o IGP-M, o 

Governo Federal, estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento 

ao Coronavírus e alterou regras da Lei de Responsabilidade Fiscal, neste 

sentido, entre as normas analisadas estavam as que proíbem os entes 

federados de criar cargos públicos e conceder aumento ou reajustes a 

servidores públicos até 31 de dezembro de 2021. Desta forma, com base 

na Lei Complementar n° 173/2020, o Município de Juruti, resolveu 

que os reajustes de diárias somente ocorrerão no ano de 2022. 

 PARECER 

  Essa Unidade de Controle Interno reconhece que existem 

algumas falhas nos procedimentos internos operacionais, falhas essas 

que se procura regularizar com acompanhamento e fiscalização 

concomitante.  

  Esse Município como todos os outros é constituído por 

pessoas, passivas de falhas, trabalhamos na disseminação do 

conhecimento e do correto funcionamento dos procedimentos internos, 

para que possamos ter um nível mais elevado de transparência e uma 

boa gestão pública.  

  Neste sentido, ante ao exposto, esta U.C.C.I, ao proceder à 

análise dos atos administrativos que lhe foram submetidos, 

particularmente nas suas formas exteriores, externa manifestação pela 

regularidade com ressalvas, conforme situações destacadas acima, bem 
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como, ocorrências posteriormente apontadas pelo excelso Tribunal de 

Contas dos Municípios do Pará.  

  Ressalta-se que a opinião supra não elide nem respalda 

irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos.  

       Juruti, 01 de Junho de 2021. 

 

 

LARISSA MARQUES BARBOSA 

Controladora Geral do Município 

Decreto 4.739/2021 
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