PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS DE
GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARLINDA-MT REFERENTE AO
EXERCÍCIO 2020

1. INTRODUÇÃO
Em conformidade com o que estabelece o Planejamento Anual de Auditoria Interna –
PAAI/2020 da Câmara Municipal de Carlinda - MT, fixado por esta Unidade de Controle
Interno via Portaria 001/UCI/2020 e Diante dos Artigos 31 e 74 da Constituição Federal, que
rege as atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a de apoiar o
controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no art. 74, IV; ao art. 8º e 9º
da Lei Complementar nº. 269/2007; aos arts. 161, 162 e 163 da Resolução Normativa
TCE/MT 14/2007 e a Resolução Normativa TCE/MT nº. 33/2012 apresenta-se o Parecer
Técnico da Unidade de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão referente ao
exercício 2020 da Câmara Municipal de Carlinda - MT.
O Controle Interno da câmara visa desenvolver atividades no sentido de orientação e
vigilância ao Legislativo. Deste modo, são efetuadas recomendações e relatórios, no intuito de
adequar o ente jurisdicionado aos princípios da Administração Pública. Diante das
incumbências da Unidade de Controle Interno da Câmara Municipal de Carlinda, foram
analisados os atos de repercussão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial
praticados pela sua Administração, bem como os registros contábeis e as demonstrações
contábeis.
A auditoria ocorreu in loco através da utilização de ferramentas de trabalho que
possibilitaram a formação de opinião. Os objetivos da auditoria foram embasados em fatos
concretos, evidências e provas materiais. No desempenho das funções cabe-me identificar e
atestar a veracidade de qualquer afirmação, aplicando as técnicas/procedimentos de auditoria
necessários para cada caso, de forma a obter elementos de convicção válidos para o todo.
Mediante auditoria, foram efetuadas as checagens, resultando neste Relatório do
Controle Interno, detalhado a seguir:

2. GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL:
Nome:

Francisco Robério Gomes Alencar

Período:

01/01/2019 a 31/12/2020

RG:

2509501 SSP/GO

CPF:

45454370100

Endereço:

Rua Porto Velho Nº 421, Bairro Boa Vista, Carlinda - MT

Fone:

(66) 9 884473375

E-mail:

cmcarlinda@hotmail.com

RECEPCIONISTA
Nome

Eliane Roque Leles Gehard

Período:

1997 a atual

RG:

1233034-5 SSP/MT

CPF:

866940061-87

Endereço:

Av. Mato Grosso Nº 1100, Centro, Carlinda – MT

Fone:

(66) 9 8405-9326

E-mail:

cmcarlinda@hotmail.com

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Nome:

Sandra dos Santos

Período:

01/09/2014 a atual

RG:

156145-57 SSP/MT

CPF:

010048171-00

Endereço:

Av. A S/N. Bairro Porto Belo, Carlinda – MT

Fone:

(66) 9 8459-7317

E-mail:

cmcarlinda@hotmail.com

CONTADOR
Nome:

Eliseu Leite da Silva

Período:

18/05/2016 a atual

RG:

13004204 SSP/MT

CPF:

964.637.831-53

CRC:

MT 012574/1-0

Fone:

(66) 9 9675-7800

Endereço:

Rua 106, Nº. 81, Bairro Residencial Sul, Paranaíta – MT

E-mail:

eliseu_paranaita@hotmail.com

ASSESSOR JURÍDICO
Nome:

Lucas Barella

Período:

01/04/2019 a atual

RG:

24816167 SJSP/MT

CPF:

06246862136

OAB:

19537/O

Fone:

(66) 9 8415-1339

Endereço:

Av. Ariosto da Riva Nº 1785, Centro, Alta Floresta – MT

E-mail:

lucasbarella@gmail.com

CONTROLADOR INTERNO
Nome:

Darley Aparecido Tavares Ferreira

Período:

01/07/2016 a atual

RG:

1531443-0 SSP/MT

CPF:

003.520.611-03

Fone:

(66) 9 84125843

Endereço:

Rua A6, Nº. 638, Centro, Alta Floresta – MT

E-mail:

darleytavarez@gmail.com

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E RECURSOS HUMANOS
NOME:

Patrícia Zapelini Corti

PERÍODO:

01/12/2017 a atual

RG:

2684453-2 SSP/MT

CPF:

050 931 03110

Endereço:

Rua das figueiras S/N, Centro, Carlinda – MT

Fone:

(66) 9 8409-7594

E-mail:

cmcarlinda@hotmail.com

ASSISTENTE DE GABINETE
NOME:

Fernanda Prado Francisco

PERÍODO:

Indeterminado

RG:

2481616-7 SSP/MT

CPF:

062.468.621-36

Endereço:

Linha 11, com. São Luiz, Rancho Casa Branca.

Fone:

(66) 98406-1186

E-mail:

fernanda.prado.francisco2014@outlook.com

3. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO
3.1. Receita
A Lei de Responsabilidade Fiscal é a base para o equilíbrio das contas públicas. Assim,
para que qualquer município chegue o ou se mantenha em equilíbrio, deve-se cumpri que a
arrecadação suporte a execução orçamentário-financeira. Identificamos com base nos
demonstrativos contábeis as seguintes informações:
A receita da Câmara Municipal de Carlinda – MT é advinda do repasse de duodécimos,
que devem ser efetuados até o dia 20 de cada mês. Para o exercício 2020, o valores fixados
pela LOA foram de R$ 1.337.127,29 (Um milhão, trezentos e trinta sete mil, cento e vinte sete
reais e vinte nove centavos) com a estimativa mensal de repasse no valor de R$ 111.427,29
(Cento e onze mil, quatrocentos e vinte sete reais e vinte e nove centavos).

No exercício 2020, o prazo legal de repasse dos duodécimos foram cumpridos pelo
executivo. Em contrapartida, os valores mensais recebidos pelo poder Legislativo de janeiro a
agosto foram bem abaixo do previsto. O Executivo Municipal resistiu em repassar o limite de
7% que é de direito do Poder Legislativo, como estabelecido pela Constituição Federal em seu
artigo 29. Este fato dificultou a execução dos planejamentos da Casa de Leis para 2020, bem
como, o bom andamento dos trabalhos legislativos. A Câmara Municipal por intermédio da
mesa diretora sob a gestão do presidente Francisco Robério Alencar buscou resolver a
situação junto ao executivo por meio do diálogo, porém não houve acordo. Então, visando
garantir o direito constituído para o legislativo, a assessoria jurídica da Câmara Municipal
impetrou Mandado de Segurança contra o executivo (Processo de nº 100075168.2020.8.11.0007), onde a câmara obteve resultado favorável pelo juiz ao repasse. Desta
forma passou a fazer jus ao repasse integral dos duodécimos a partir do mês de setembro.
Vale ressaltar que a câmara não requereu os valores retroativos por julgar que o repasse
integral a partir do mês supracitado seria suficiente para o andamento dos trabalhos, uma vez
que, não haveria tempo hábil para execução de projetos maiores.

3.2. Despesas
Limite de repasse e gastos anuais da Câmara Municipal. (art. 29-A, CF):
LIMITE DE REPASSE ANUAL E GASTOS DO PODER LEGISLATIVO NO
EXERCÍCIO 2020
ESPECIFICAÇÃO

VALOR / %

RECEITAS TRIBUTÁRIAS E OUTRAS RECEITAS

2.057.818,44

IPTU

R$ 310.339,56

JUROS E MULTAS DAS RECEITAS IPTU

R$ 2.565,41

IPTU - DÍVIDA ATIVA

R$ 93.541,20

IPTU - DÍVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS

R$ 45.236,26

IRRF S/ REND.

R$ 439.629,68

IRRF OUTROS

R$ 13.209,76

ITBI

R$ 255.006,86

ISSQN

R$ 545.747,68

ISSQN JUROS E MULTAS

R$ 670,11

ISSQN DÍVIDA ATIVA

R$ 28,420,87

ISSQN DÍVIDA ATIVA JUROS E MULTAS

R$ 6.228,73

SIMPLES NACIONAL

110.406,14

TAXAS

R$ 206.816,18

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS
FPM

10.679.807,53
R$ 9.340.213,28

FPM 1% - JULHO/2019

R$ 396.942,00

FPM 1% - DEZEMBRO/2019

R$ 412.169,75

ITR

R$ 452.526,00

IOF S/ OURO

R$ 77.956,50

ICMS DESONERAÇÃO – LC N. 87/96
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO

6.364.192,39

ICMS

R$ 5.682.261,73

IPVA

R$ 619.611,79

IPI (Exportação)

R$ 36.202,93

CIDE

R$ 26.115,94

Total Geral

19.101.818,36

Base de Cálculo

19.101.818,36

População do Município.
Limite percentual autorizado – art. 29-A, CF.

10.305 habitantes
7%

Valor máximo de repasse.

R$ 1.337.127,29

Valor fixado na LOA.

R$ 1.337.127,29

Estimativa do valor mensal do duodécimo.

R$ 111.427,27

Duodécimo repassado em janeiro de 2020.

85.000,00

Duodécimos repassado nos meses de fevereiro, março, abril,

R$ 90.000,00

maio, junho, julho e agosto de 2020.
Duodécimos repassado nos meses de setembro, outubro,
novembro e dezembro após medida judicial.

R$ 111.427,27

Valor total de repasse.

R$ 1.182.136,35

Valor gasto pela Câmara Municipal no exercício 2020.

R$ 1.125.253,42
R$ 56.882,42

Devolução de saldo financeiro no exercício 2020.
Percentual correspondente a receita repassada no

6.19%

exercício 2020.
Percentual correspondente a receita gasta no exercício

5,89%

2020.
Fonte: Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada – dezembro 2019,
Base constitucional: Art. 29-A, CF.
Diante do exposto, verifica-se que o Poder Legislativo de Carlinda – MT atende o limite
máximo de 7% (sete por cento) de suas despesas em relação às Receitas Tributárias,
Transferências da União e Transferências do Estado arrecadadas no exercício 2020, não
contrariando, portanto, o caput do art. 29-A da Constituição Federal.
A UCI não encontrou inconsistências quanto à realização das cotações necessárias para
as aquisições de bens e serviços. Em análise das despesas com telefonia, foi diagnosticado
que a Câmara Municipal está seguindo com rigor a Instrução Normativa SCI 013/2009
reforçada por meio da RECOMENDAÇÃO Nº. 004/UCI/2017 sobre o uso do telefone, não
acarretando assim despesas excedentes sobre a franquia contratada.
Quanto ao uso do veículo, esta casa de leis continua seguindo a RECOMENDAÇÃO
Nº. 005/UCI/2017 que recomenda que o mesmo seja utilizado pelo setor administrativo e
pelos vereadores em viagens fora do município quando a serviço da Câmara. Destaco que os
parlamentares recebem a verba indenizatória para sua locomoção dentro do município e
gastos pessoais com as atividades legislativas.

3.3. Folha de Pagamento

Verifica-se que o limite de despesa com pessoal está abaixo do limite de alerta
conforme art. 71 da Lei Complementar nº. 101/2000.

Limite Legal para gastos totais do Legislativo Municipal LOA.
Limite para Folha de Pagamento = 70% do limite total da
receita do legislativo para o exercício de 2020.
Repasses ocorridos no exercício 2020.

R$ 935.989.103 (70%)
R$ R$ 1.182.136,35

Valor utilizado pela Câmara Municipal no exercício 2020.

R$ 1.125.253,42

Despesas com a folha de pagamento durante o exercício
2020

R$ R$ 1.337.127,29

R$ 605.960,09 = 53,85%

LIMITE MÁXIMO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
EXERCÍCIO DE 2020
TÍTULOS

VALOR (R$)

%

Subsídios dos deputados estaduais (A)

R$ 25.300.00

100%

Valor máximo de acordo com a população do

R$ 7.590,00

30%

R$ 3.500,00

13,83%

R$ 4.500,00

17,79%

município (10.001 a 50.000 hab.)

Valor do subsídio dos vereadores (janeiro/junho
2020)

Valor do subsídio do Presidente (janeiro/junho 2020)

O demonstrativo acima comprova que o subsídio dos vereadores para a Legislatura de
2017 a 2020, fixado através da Lei Municipal nº. 712/2012 foi de R$ 3.500,00 para os
vereadores e R$ 4.500,00 para o presidente, obedecendo ao limite máximo de 30% (trinta por
cento) em relação ao subsídio dos deputados estaduais que é de R$ 25.300.00 (vinte e cinco
mil e trezentos reais), NÃO contrariando o inciso VI do art. 29 da Constituição Federal.
Durante o exercício de 2020, o vereador Damião de Souza Santos optou por NÃO
receber a remuneração de vereador (salário) nos meses de janeiro e fevereiro, onde requereu
somente os valores da verba indenizatória pelas atividades legislativas exercidas até

27/02/2020. Após esta data, por razões pessoais, o mesmo se afastou do mandato por 90
(noventa) dias. Sua vaga foi ocupada pelo suplente Sr. Genobaldo dos Santos, que foi
empossado no dia 28/02/2020, passando a fazer jus dos rendimentos salariais, incluindo os
dois dias referente ao mês de fevereiro, mês de março de forma integral e abril os valores
referentes até 26/03/2020. A partir do dia 27/05/2020, o Sr. Damião de Souza Santos retomou
as atividades de vereador e também passou também fazer jus aos rendimentos salariais de
oficio.
No período em análise não houve pagamentos de remunerações e subsídios superiores ao
subsídio mensal da Prefeita Municipal (R$ 11.000,00 onze mil reais), conforme disciplina o
art. 37, inciso XI da Constituição Federal.

3.4. Verba Indenizatória

A verba indenizatória foi regulamentada inicialmente pela Lei Municipal nº. 863/2015 e
posteriormente atualizada pela Lei de Nº 1.115/2018. Atualmente, possui o valor de R$
2.100,00 (dois mil e cem reais), que podem ser requeridos pelos vereadores para custear
despesas com viagens dentro do município de Carlinda e contemplar também despesas com
aquisição de combustível, lubrificantes, materiais de expediente para uso o próprio,
assinaturas de periódicos, internet, celulares e demais necessidades para o bom exercício do
mandato parlamentar. Da análise da documentação pertinente a verba indenizatória, foi
observado que todos os vereadores estão elaborando mensalmente o relatório normatizado
pela Casa de Leis. Entretanto, em função do NÃO repasse integral dos duodécimos mensais
pelo executivo, nos meses de março e maio, o financeiro da Câmara NÃO pode receber
requerimentos com valor integral da verba indenizatória, onde cada vereador pode solicitar
somente o valor de R$ 1500,00 (Um mil e quinhentos reais).
Por razões pessoais, o vereador Luiz Antônio Ferreira da Silva durante o exercício
2020 apresentou requerimentos de somente R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais) referente
a 11 meses e R$ 500,00 (Quinhentos reais) referente ao mês de julho de verba indenizatória.
O valor de R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais) também foi observado no requerimento
do vereador Damião de Souza Santos para o mês de junho.

No mês de julho seguindo ajustes administrativos de recursos, os vereadores
puderam requerer somente o valor de R$ 1800,00 (Um mil e oitocentos reais)
Por razões legais no mês de agosto de o vereador Manoel Miranda Costa foi
afastado das atividades legislativas e não fez jus a verba indenizatória.
No mês de setembro foi empossado o suplente de vereador Roberto Damasceno
que requereu o valor proporcional aos dias trabalhados de R$ 420,00 (Quatrocentos e vinte
reais) da verba indenizatória.
O vereador Roberto Damasceno seguiu em atividade até meados de outubro.
Posteriormente ocorreu o retorno do vereador Manoel Miranda Costa. Assim os dois
requereram o valor de R$ 1050,00 (Um mil e cinquenta reais) cada um de verba indenizatória.
Contudo, foi constatado o total de R$ 202.220,00 (Duzentos e dois mil e duzentos
e vinte reais) referente as verbas indenizatórias dos vereadores para o exercício 2020.

3.5. Licitações, Dispensas e Inexigibilidades

Composição das Comissões de Licitação 2018 a 2020.
Responsáveis/Exer

Exercício de 2018

Exercício de 2019

Exercício de 2020

cícios

Portaria nº.

Portaria nº.

Portaria nº.

002/2018 de

004/2019 de

003/2020 de

02/01/2019

03/01/2020

02/01/2020

Presidente:

Patrícia Zapelini orti Sandra dos Santos

Fernanda Prado
Francisco

Secretário (a):

Sandra dos Santos

Patrícia Zapelini

Sandra dos Santos

Corti
Membro:

Paulo Prado

Sandra Cristina

Patrícia Zapelini

Costa Envangelista

Corti

Conforme se verifica acima, fica demonstrado que houve observância quanto ao limite
de recondução dos membros da Comissão Permanente de Licitação em relação ao exercício
de 2018, obedecendo dessa forma o art. 51, § 4º da Lei Federal 8.666/93.
Durante o exercício 2020 foi realizado somente um processo licitatório a saber:

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020; TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020.
Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de realização de
Concurso Público para provimento de vagas do quadro de cargos da Câmara
Municipal de Carlinda MT, incluindo todos os procedimentos legais e administrativos
necessários e exigidos pelo Tribunal de Contas, compreendendo as seguintes
etapas: planejamento, elaboração dos editais para publicação, execução do
concurso, e apresentação de resultado final, conforme Termo de Referência parte
integrante desse processo licitatório.
Em análise verificou-se que o mesmo seguiu todos os procedimentos e prazos
legais onde a empresa S.O.S. Assessoria Contábil e Administrativa Ltda, inscrita
no CRA-MT nº 301 e CNPJ nº 03.190.857/0001-00 foi a vencedora vindo a lançar o
edital do referido concurso no dia 31/12/2020.

3.6. Contratos

No exercício 2020 foram celebrados dois novos contratos junto a Câmara seis aditivos
de contratos firmados em exercícios anteriores como discriminado abaixo:

Contrato 01/2020- S.O.S. ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA LTDA
ME, CNPJ n.º 03.190.857/0001-00 - R$ 18.433,33 (dezoito mil, quatrocentos e trinta e três
reais e trinta e três centavos). Este contrato tem por objeto a prestação de serviços de
realização de Concurso Público para provimento de vagas do quadro de cargos da Câmara
Municipal de Carlinda MT, incluindo todos os procedimentos legais e administrativos
necessários e exigidos pelo Tribunal de Contas, compreendendo as seguintes etapas:
planejamento, elaboração dos editais para publicação, execução do concurso, e apresentação
de resultado final, conforme Termo de Referência parte integrante do processo licitatório TP
nº 001/2020. O contrato terá vigência 180 dias com início na data de publicação do contrato.

Contrato 02/2020 - NIMBUS SOFTWARE LTDA - R$ 745,20 (setecentos e quarenta
e cinco reais e vinte centavos) pagos em parcela única. Este contrato tem por objeto a

instalação e manutenção de programa/aplicativo informático de “backup online” dos arquivos
da câmara no exercício 2021, com vigência de 12 meses com início em 01 de janeiro.

3.6.1 Aditivos de Contratos Vigentes no Exercício
1º Termo Aditivo ao Contrato nº. 005/2018/2019 – NIMBUS SOFTWARE LTDA R$ 544,56 (Quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) divididos em
duas parcelas, sendo a primeira no valor de 108,91 (Cento e oito reais e noventa e um
centavos), pagos em 19/12/2019 e a segunda no valor de 435,65 (Quatrocentos e trinta e cinco
reais e sessenta e cinco centavos), pagos em 10/01/2020. Este contrato tem por objeto a
prestação de serviço de backup em nuvem, automático e monitorado de dados determinados
pelo contratante, com vigência até 31/12/2020.
2º Termo Aditivo ao Contrato nº. 001/2018 - Everaldo Marques – R$ 12.614,40 (doze
mil, seiscentos e quatorze reais e quarenta centavos) subdivididos 12 (doze) parcelas no valor
de R$ 1.51,20 (hum mil e cinquenta e um reais e vinte centavos) mensais de acordo com a
execução dos serviços. O referido aditivo do contrato terá vigência até o dia 31 de dezembro
de 2020 com a finalidade de prestação dos serviços de: Captação de armazenamento de áudio
das Sessões Ordinárias, Extraordinárias, Itinerantes e de Reuniões; Captação e
armazenamento de imagens das Sessões Ordinárias, Extraordinárias, Itinerantes e de
Reuniões; Manutenção corretiva dos equipamentos de sonoplastia e de imagens da
CONTRATANTE; Armazenamento e fornecimento de cópias do áudio e imagens a
CONTRATADA das Sessões Ordinárias, Extraordinárias, Itinerantes e de Reuniões.
3º Termo Aditivo ao Contrato nº. 004/2017 – M.P. DE Oliveira Silva Soluções Web
Eireli ME –R$ 9.028,20 (nove mil e vinte oito reais e vinte centavos) dividido em doze
mensalidades no valor de R$ 752,35 (setecentos e cinquenta e dois reais e trinta e cinco
centavos) vigente até 31 de dezembro de 2020. A finalidade de contratação de empresa para a
prestação de serviços de:

a) comodato de software, suporte técnico, hospedagem e manutenção, sistema administrador
da web site – www.camaracarlinda.mt.gov.br e www.camaracarlinda.mt.gov.br/transparência.
b) senha de administrador, back-up, administração de contas de e-mail, suporte técnico,
manutenção de toda estrutura do site;
c) alterações de visual e de dados, com todas as subpáginas e conteúdo que a
CONTRATANTE solicitar, bem como a estrutura e disponibilização do Portal Transparência,
atendendo aos preceitos da Lei 12.527/2012.
3º Termo Aditivo ao Contrato nº. 006/2017 - Ágili Softwares para área pública – ME
– R$ 29.867,76 (Vinte e nove mil oitocentos e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos)
divididos em 12 (doze) parcelas iguais de R$ 2.488,98 (Dois mil quatrocentos e oitenta e oito
reais e noventa e oito centavos) mensais. Este contrato terá vigência até 31/12/2020 para
prestação de serviços de locação de Sistemas Integrados de Gestão Pública, compreendendo o
direito de uso, implantação dos sistemas, treinamento de usuários, suporte técnico presencial e
periódico e quando requisitado emergencial, suporte técnico permanente via web, nos
seguintes sistemas informatizados: Controle de Estoques; Gerenciamento Patrimonial;
Gerenciamento de Folha de Pagamento e Recurso Humanos; Contabilidade Pública;
Gerenciamento de Compras e Licitações e Sistema de Controle Interno.
1º Termo Aditivo ao Contrato nº. 003/2019 – RF DA COSTA SEGURANÇA – ME R$ 5.001,60 (cinco mil, um real e sessenta centavos) que serão pagos em 12 (doze) parcelas
iguais de R$ 416.80 (quatrocentos e dezesseis reais e oitenta centavos) com a vigência até
31/12/2020 para a prestação de serviços de segurança, monitoramento, manutenção dos
sistemas de alarme e de comunicação e capitação de informações nas dependências do prédio
da Câmara Municipal: a) manutenção de sistemas de alarme e de comunicação; b)
manutenção corretiva dos equipamentos; c) captação de informações advinhas dos sistemas de
comunicação, de acordo com a opção realizada pela contratante).
1º Termo Aditivo ao Contrato nº. 002/2019 – S.O.S. ASSESSORIA CONTABIL E
ADMINISTRATIVA LTDA ME - R$ 61.281,36 (sessenta e um mil, duzentos e oitenta e um
reais e trinta e seis centavos) que serão pagos em doze parcelas iguais de R$ 5.106,78 (Cinco

mil, cento e seis reais e setenta e oito reais) mensais, com vigência até 31/12/2020. O objeto
do referido contrato é para “Prestação de serviços de Assessoramento Contábil e Patrimonial”
junto a Câmara Municipal de Vereadores de Carlinda - MT visando o cumprimento da Lei
4.320/64 e Lei 6.404/76 e alterações, Legislação da Contabilidade Aplicada ao Setor Público,
Lei de Responsabilidade Fiscal e legislação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso,
e serviços administrativos de assessoramento em processos licitatórios durante o exercício de
2020.
Observação: todos os aditivos de contrados foram readitivados para o exercício 2021.

3.6.2 Fiscalização de Contratos

Para o exercício 2020 a Câmara Municipal designou para fiscal de contratos firmados e
aditivados a servidora efetiva Patrícia Zapelini Corti por meio da Portaria Nº. 010/2020.

3.7. Encargos Previdenciários

Os encargos previdenciários da entidade exercício 2020 foram descontados da
remuneração dos segurados e o ente municipal recolheu a parte patronal que foi devidamente
contabilizada e paga a Previdência Própria e Previdência Geral.

3.8. Dívida Ativa

Não há.

3.9. Restos a pagar

Não há.

3.10. Patrimônio: bens móveis e imóveis

Por meio da Portaria n°. 005/2020 e 09/2020 constituiu-se as Comissões Permanente
para tratar assuntos referentes aos Bens Patrimoniais da Câmara, composta pelos seguintes
membros:

Comissão Permanente Baixa de Bens Patrimoniais para o exercício 2020.
Portaria nº. 004/2020
Presidente

Patrícia Zapelini Corti

Secretária

Eliane Roque Leles Gehard

Membro

Sandra dos Santos

Comissão Permanente de Inventário de Bens Patrimoniais para o exercício de 2020.
Portaria nº. 005/2020
Presidente

Sandra dos Santos

Secretária

Patrícia Zapelini Corti

Membro

Eliane Roque Leles Gehard

Comissão Permanente de Avaliação de Bens Patrimoniais para o exercício de 2020
Portaria nº. 009/2020
Presidente

Sandra dos Santos

Secretária

Fernanda Prado Francisco

Membro

Patrícia Zapelini Corti

3.10.1 Baixa de bens

No exercício 2020 foram realizadas baixas no Patrimônio da Câmara pelo motivo
inservível de moveis e matérias de escritório que não apresentavam mais condições de uso. As
baixas totalizaram o valor de R$ 13.746,90 (Treze mil, setecentos e quarenta e seis reais e
oitenta e seis centavos.

3.10.2 Aquisição de bens

No exercício 2020, a Câmara Municipal realizou a aquisição de novos bens para atender
necessidade e anseios na melhoria dos trabalhos. De acordo com o Balanço Patrimonial e
Livro Inventário realizado ao final de 2020, a Câmara Municipal possui um capital de R$
455.816,43 (Quatrocentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e dezesseis reais e quarenta e
três centavos), sendo R$ 149.781,34 (Cento e quarenta e nove mil, setecentos e oitenta e um
reais e trinta e quatro centavos) em bens imóveis e R$ 306.035,09 (Trezentos e seis mil, trinta
e cinco reais e nove centavos) em bens móveis.
Ressalta-se que o controle e distribuição dos bens patrimoniais da Câmara apresentamse de forma individualizada, estando os bens devidamente tombados no patrimônio. O
controle dos bens é realizado através do Sistema Guardião, onde a relação de bens por local é
ajustada através de Termos de Responsabilidades afixados em cada setor, estando codificados
e identificados com placas de tombamento padronizadas, obtendo as informações necessárias
para controle e guarda dos bens patrimoniais.

3.10.3 Veículos

Para uso nos trabalhos administrativos do legislativo, à Câmara Municipal de Carlinda
possuiu 01 (um) veículo Volkswagen FOX CONECT 1.6, ano 2019/2020, Placa RAL 1380
devidamente regularizado junto aos órgãos de trânsito.

3.10.3.1 Controle de abastecimento, manutenção e uso do veículo

O veículo da casa de leis é utilizado pelo setor administrativo e por vereadores em
viagens fora do município sendo o controle realizado por meio da ficha de controle de frota,
constando a data de saída, retorno, destino, média por quilometragem e assinatura do
motorista/responsável, sendo que o abastecimento é realizado mediante requisição assinada
pelo Presidente da Câmara.
Em análise, constatou-se que durante do exercício 2020, o veículo da Câmara foi
pouco utilizado devido a pandemia. Os gastos com combustível (gasolina) foi de R$ 433,95
(Quatrocentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos), valor que está de acordo com o
consumo médio do veículo Volkswagen FOX CONECT 1.6 ano 2019/2020. Em relação a

manutenção do veículo foram gastos o valor de R$ 700,00 (setecentos reais), sendo R$ 90,00
(Noventa reais) aplicados para higienização do veículo e R$ 610,40 (Seiscentos e dez reais e
quarenta centavos) com a primeira revisão.

3.10.4. Almoxarifado

Na Câmara Municipal de Carlinda ainda não existe almoxarifado. Sendo assim, as
compras são realizadas apenas para consumo imediato.

4. Prestação de Contas

Documento/Informação

Informes mensais do

Responsável

Cargo

Período

Patrícia Zapelini Corti

Secretária

02/01/2020 a

Administrativa

31/12/2020

Secretária

02/01/2020 a

Administrativa

31/12/2020

Secretária

02/01/2020 a

Administrativa

31/12/2020

Secretária

02/01/2020 a

Administrativa

31/12/2020

Contador

02/01/2020 a

APLIC/Balancetes
Mensais
Informes Imediatos de

Patrícia Zapelini Corti

Licitações
Informes do Geo-Obras

Informes Imediatos de

Patrícia Zapelini Corti

Patrícia Zapelini Corti

Concursos

LRF – Cidadão

Eliseu Leite da Silva

31/12/2020
Informes Quadrimestrais
(admissão pessoal,

Eliseu Leite da Silva

extratos bancários)

4.1 Contratações e exonerações

Contador

02/01/2020 a
31/12/2020

Não houve contratações de servidores na Câmara Municipal de Carlinda durante o
exercício de 2020.
Dois servidores em contratos de livre exoneração tiveram os vínculos encerrados pelo
Presidente Francisco Robério Gomes de Alencar no término do exercício 2020:
Servidora Fernanda Prado Francisco, exonerada por meio da Portaria 039/2020.
Servidor Lucas Barella, exonerado por meio da Portaria 038/2020.

5. CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES DO TCE/MT

As recomendações e determinações do TCE/MT sobre o julgamento das contas do
município foram repassadas ao presidente da casa de leis Francisco Robério Gomes Alencar
por meio da RECOMENDAÇÃO Nº. 002/UCI/2020 de 17/03/2020 e determinada por ele ao
poder executivo representada pela prefeita Exmª. Srª. Carmelinda Leal Martinez Coelho no
OFÍCIO CM/GP nº 012/2020 na data de 27/04/2020.

6. CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS ESTABELECIDOS PELO TCE/MT
6.1 – Lei de Acesso à Informação (LAI) - Resolução Normativa TCE/MT 12/2012

A Lei Complementar nº. 131 de 27/05/2009 estabelece normas de finanças voltadas
para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências, afim de determinar a
disponibilização, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução
orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Em consulta ao portal da transparência com link disposto no site da de Câmara
Municipal http://www.camaracarlinda.mt.gov.br/Transparencia/ > em diferentes datas sendo a
última em 13/02/2021, foi constatado que está sendo disponibilizado as informações
necessárias que tange os itens específicos do Poder legislativo, pág. 27 do Manual de Acesso
à Informação confeccionado pelo TCE/MT e referente a transparência ativa evidenciadas na
própria Lei de Acesso as Informações (Lei nº. 12.527/2011).
6.2 – Ouvidoria

Em relação a Criação da Ouvidoria no Poder Legislativo constatamos que esta foi
regulamentada através da Lei Municipal nº. 745/2013 a “Criação da Ouvidoria Legislativa
Municipal”, sendo designado como responsável por tempo indeterminado (Portaria Nº
17/2019) o servidor Darley Aparecido Tavares Ferreira para proceder com os serviços. O
servidor a fim de cumprir o que determina a legislação pertinente verificou no exercício de
2020, os serviços de ouvidoria da câmara foram utilizados pelo os usuários somente para
publicidades e pedidos de informações que foram respondidas tempestivamente.

7. CONCLUSÃO
A análise realizada pelo Controle Interno sobre a movimentação orçamentária e
financeira relativa ao exercício de 2020 foi efetuada de acordo com as normas de controle e
princípios fundamentais de contabilidade.
Os dados apresentados demonstram que a Câmara de Carlinda preza pelo respeito aos
limites e percentuais das despesas de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e a
Constituição Federal, mostrando regularidade na gestão orçamentária e financeira. De acordo
com os demonstrativos contábeis analisados constatou-se que estes representam
adequadamente em seus valores. Ademais, os demonstrativos vêm sendo disponibilizado no
Portal da Transparência que está sendo adequado as exigências do Manual de Cumprimento
da Lei de Acesso a Informações (desenvolvido pelo TCE/MT) e Lei nº. 12.527/2011.
Sem mais para o momento é com grande estima que cumprimento a todos deste órgão,
essencial para o desenvolvimento da cidadania em nosso País.
É o parecer da Unidade de Controle Interno da Câmara Municipal de
Carlinda.

Carlinda - MT, 15 de fevereiro de 2021.

______________________________________________________
DARLEY APARECIDO TAVARES FERREIRA
CONTROLADOR INTERNO

