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Nos termos do artigo 74 da Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei 

Complementar nº 101/2000 e suas alterações, Lei 4.320/64, e Resolução Nº 

7.739/2005/TCM/PA, e ainda considerando as Resoluções n° 10.329/2012 e n° 

02/2015 do TCM/PA que solicita o relatório como parte integrante da Prestação 

de Contas, observando ainda as demais legislações e normas regulamentares 

aplicáveis, encaminha o Relatório do Terceiro Quadrimestre sobre a gestão das 

atividades realizadas, relativo aos meses de setembro, outubro, novembro e 

dezembro de 2021.  

 

 

 

 

Responsável pelo Poder Executivo no exercício do quadriênio de 2021 a 2024.  

Prefeita: Iara Braga Miranda  

Vice-Prefeito: Clenilton Alves de Albuquerque 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Responsável pelo Controle Interno  

  Responsável: Alexandre Santos do Couto 

  Portaria n° 731/2021 

CPF: 250.794.412-91 – OAB/PA nº 11.785A 
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Órgão Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás/PA 

Ordenador IARA BRAGA MIRANDA 

Assunto Prestação de Contas – 3º Quadrimestre/2021 

Deliberação CONTROLE INTERNO / Alexandre Santos do Couto 

 

1.  APRESENTAÇÃO  

 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 74, a Lei Complementar 101/2000, 

estabelece as finalidades do sistema de controle interno, com atuação prévia, 

concomitante e posterior aos atos administrativos, atribuindo a este, dentre 

outras competências, a avaliação da ação governamental e da gestão fiscal 

dos administradores municipais, por intermédio der acompanhamento, 

levantamento, fiscalização contábil, financeiro, orçamentário, operacional e 

patrimonial relativos às atividades administrativas do poder executivo, com vistas 

a verificar a legalidade, legitimidade de atos de gestão dos responsáveis pela 

execução orçamentário-financeiro e patrimonial, avaliar seus resultados quanto 

à economicidade, aplicação das subvenções de receitas, eficiência, eficácia e 

apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional.  

 

O presente relatório em questão foi realizado com base na apreciação dos 

procedimentos e documentos relativos ao exercício de 2021 e nos trabalhos 

desenvolvidos na atuação do Sistema de Controle Interno do período em 

análise.  

 

2. PARECER GERAL 

 

A Execução Orçamentária e Financeira do Município de Eldorado do Carajás no 

3º quadrimestre de 2021 evidenciou-se uma boa prática de procedimentos, 

percebendo por uma gestão fiscal responsável em conformidade com os 

preceitos legais.  

 

A análise realizada pelo Controle Interno referente ao terceiro quadrimestre de 

2021 mostra o equilíbrio Financeiro das contas da Prefeitura Municipal de 

Eldorado do Carajás/PA. O orçamento está compatível com os limites 
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constitucionais, o balanço financeiro está em conformidade, à execução das 

despesas é compatível, e existe coerência com a despesa liquidada e paga. Os 

bens patrimoniais estão devidamente identificados, o registro patrimonial esta 

em ordem.  

 

Conforme as informações apresentadas a esta Controladoria Interna Municipal, 

entendemos que, de forma geral, os trabalhos desenvolvidos pela 

Administração da Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás e demais órgãos 

da administração direta (Unidades Gestoras FMS, FMAS, e FUNDEB), no que diz 

respeito aos procedimentos concernentes a execução Orçamentária, 

Financeira e Patrimonial com foco na prestação de contas que está sob sua 

responsabilidade, procuraram atender à legislação vigente e as normas e 

procedimentos estabelecidos, devendo ser encaminhadas para apreciação 

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

 

 

Eldorado do Carajás/PA, 31 de janeiro de 2022. 
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