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ESTADO DE MATO GROSSO 

CÂMARA  MUNICIPAL DE  JACIARA 
Palácio Izaias Alves Nogueira ( Lei nº 7114 de 15 de outubro de 98) 

PARECER DO CONTROLE INTERNO 

SOBRE AS CONTAS DO PODER LEGISLATIVO 

Primeiro Semestre 2017 

 1. PREÂMBULO  

Tendo em vista o atendimento previsto nos arts. 31 e 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei 
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e, nos termos do disposto no art. 8º e 9º da Lei 
Complementar nº 269, de 22 de janeiro de 2007, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado, com 
redação dada pelo arts. 161, 162, § 2º e 163 da Resolução nº 14, de 25 de setembro de 2007,  Resolução 
Normativa nº. 33/2012 e Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado, informa-se que 
acompanhamos os trabalhos atinentes ao Controle Interno do Poder Legislativo do Município de 
Jaciara - MT, cabendo, de início, destacar que: 

 O órgão de Controle Interno do Poder Legislativo Municipal de Jaciara – MT, foi instituído pela 
Lei Municipal nº. 1.062, de 13 de Agosto de 2007 e regulamentado pelo Decreto nº. 2.644 de 22 de 
Janeiro de 2008, do Executivo Municipal. 

Tendo sido instituído o Controle Interno de forma independente na Câmara Municipal de 
Vereadores por meio da Resolução nº. 09, de 28 de outubro de 2011. 

  

 2. RESPONSÁVEIS 

 
 As contas do exercício em exame estiveram sob a gestão do Sr. Clóves Prereira da Silva, 
Presidente em exercício da Câmara Municipal; a Contabilidade da Srª. Veralice Ticianel de Godoi 
Bueno CRC/MT 2.688/0-4, o Controle Interno, da Srª Claudia Pultrini Fracarolli OAB/MT 12.980, e 
Coordenador Administrativo, Sr. Menah Remberg Guimarães da Silva, cujos dados pessoais são os 
seguintes: 

 
 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES: 
Nome: Clóves Pereira da Silva 
CPF nº.513327791-15 
RG nº. 773927 SSP/MT 
ENDEREÇO: Rua Irineu Batista Camilo 
BAIRRO: Vale Formoso 
CEP: 78.820-000 
CIDADE :  JACIARA 
TELEFONE  (66) 99995-4173 
 
CONTADORA: 
Nome: VERALICE TICIANEL DE GODOI BUENO 
R.G. 562.195- SSP/MT 
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CPF: 266.611.289-68  
CRC/MT 2.688 
Endereço/CEP: 78.820-000 
Rua Jurema, 362 – Centro  
Fone: 66.3461.4456 /8112-7049 
 
 
 
CONTROLADORA INTERNA: 
Nome: CLAUDIA PULTRINI FRACAROLLI 
R.G: 1160525-1 SSP/MT 
CPF: 002.036.521-77 
OAB/MT 12.980 
Endereço/ Rua  Caiçara, 1621-Centro  
CEP:78.820-000 
Fone: 66.3461.3199/9986-4013 
 
 
 
COORDENADOR ADMINISTRATIVO: 
Nome: Menah Remberg Guimarães da Silva 
R.G. 1028274-12 SSP/MT 
CPF: 006.013.561-10  
Endereço/CEP: 78.820-000 
Rua Carijos, nº. 61, Centro  
Fone: 66.8121-6474 

 

 A responsabilidade pelo Sistema de Controle Interno cabe à Administração, nos termos da 
Constituição Federal, arts. 74 e 31, e Lei Municipal nº. 1.062/2007 e Resolução 09 de 2011. 

 A responsabilidade no controle de cada setor é hierarquicamente de cada chefia e, 
solidariamente, pessoal de cada agente público que exerce cargo ou função no Município, nos termos 
do que dispõe a Constituição Federal no § 1º, do art. 74. 

 A responsabilidade do órgão de Controle Interno reside na coordenação técnica dos setores, 
entidades e Poderes, no que se refere à orientação quanto à instituição de rotinas internas, à observância 
dos princípios de controle interno, o inter-relacionamento entre os controles que compõem o sistema, a 
análise dos controles quanto à relação custo-benefício e quanto à auditoria de verificação dos controles 
já instituídos. 

  

3. RELATÓRIO 

No exercício econômico e financeiro do primeiro semestre de 2016 o Controle Interno 
desenvolveu suas atividades através da orientação e prestação de informações visando o pleno 
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atendimento das normas legais.  Basicamente o Controle Interno atuou através da sistemática de 
informar e fazer recomendações administrativas informais ou formais, visando a sanar inconformidades 
ou deficiências administrativas detectadas, além de procedimentos de auditoria prevista no Plano Anual 
de Auditoria. 

3.1. Execução Orçamentária 

A Lei Municipal nº 1733 de 23 de dezembro de 2016, que aprovou o orçamento para o exercício 
que se examina, contemplou o Poder Legislativo com a importância de R$ 2.660.000,00 (dois milhões, 
seiscentos e sessenta mil reais). 

A despesa orçamentária conteve-se no limite dos créditos votados e em nenhum momento, 
durante a execução, excedeu o montante autorizado até o presente momento. 

Os gastos efetuados guardaram conformidade com a classificação funcional-programática da 
Lei Federal nº. 4.320/1964 e Portarias Ministeriais. 

Ficou caracterizada a observância das fases da despesa estabelecidas nos arts. 60, 63 e 64 da Lei 
Federal nº. 4.320/1964.  

 
3 – Repasses Recebidos 

 
O Poder Legislativo Municipal recebeu os repasses financeiros mensais nas seguintes 

datas e valores: 
 

Valor R$ Data 
221.666,67 19/01/2017 

          221.666,67 16/02/2017 
221.666,67 20/03/2017 
221.666,67 20/04/2017 
221.666,67 18/05/2017 
221.666,67 20/06/2017 

 
                            Total ► 1.330.000,00 
 

Com isso, podemos afirmar que o prazo de envio dos repasses estipulado pelo artigo 
29-A, §2°, inciso II da Constituição Federal (até o dia 20 de cada mês) ao Poder Legislativo vem sendo 
observado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.  
 
.   

4 – Gastos no Período: 
 

A Câmara Municipal de Jaciara-MT empenhou até o mês de junho/2017 R$ 
2.271.917,96 (dois milhões, duzentos e setenta e um mil, novecentos e dezessete reais e noventa e seis 
centavos), liquidou R$ 1.199.148,33 (hum milhão, cento e noventa e nove mil, cento e quarenta e oito 
reais e trinta e três centavos)  e pagou R$ 1.199.148,33 (hum milhão, cento e noventa e nove mil, cento 
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e quarenta e oito reais e trinta e três centavos)  no período auditado que, contraposto a sua receita até o 
período  R$ 1.330.000,00 (hum milhão, trezentos e trinta mil reais). 

Tal fato demonstra que no período auditado houve um superávit financeiro na ordem 
de R$ 130.851,67 (cento e trinta mil, oitocentos e cinqüenta e um reais e sessenta e sete centavos) 
atendendo assim ao pressuposto da responsabilidade fiscal disposta pelo parágrafo primeiro do artigo 
1° da Lei Complementar n° 101/2000, verbis: 
 

“Art. 1o Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da Constituição. 
§ 1o A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se 
previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o 
cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no 
que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, 
dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão 
de garantia e inscrição em Restos a Pagar.” 

 
O monitoramento quanto ao equilíbrio entre receita e despesa deve ser procedimento 

de aferição diário do gestor, afastando assim qualquer prejuízo as metas fiscais.  
 

5 – Gasto com Folha de Pagamento: 
 

A Câmara Municipal de Jaciara – MT não pode gastar mais de 70% de sua receita em 
gasto de pessoal, segundo balizamento imposto pelo artigo 29-A, §1° da Constituição Federal, verbis: 
 

“Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios 
dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os 
seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências 
previstas no § 5o do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício 
anterior:  
§ 1o A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com 
folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores”. 

 
A receita efetivamente recebida pela Câmara Municipal até o período fora na ordem 

de período R$ 1.330.000,00 (hum milhão, trezentos e trinta mil reais), logo, o limite para gasto com 
folha de pagamento é estabelecido ao patamar de R$ 931.000 (novecentos e trinta e um mil), que 
representariam 70% que seria o limite estabelecido para este gasto.  

Considerando que o total gasto com folha de pagamento nesse mesmo período fora na 
ordem de R$ 862.138,45 (oitocentos e sessenta e dois mil, cento e trinta e oito mil e quarenta e cinco 
centavos),(correspondente a aproximadamente 64,82% da receita) pode-se prever que, mantida a 
receita e a folha de pagamento nesses patamares até o final do exercício o limite constitucional restará 
atendido.   
 

6 – Subsídio dos Vereadores: 
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A fixação dos subsídios dos vereadores deu-se pela Lei Municipal n.° 1471 de 05 de 
outubro de 2012, estipulando o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) aos Vereadores, incluindo o 
presidente da Câmara Municipal. 

 
Limite da despesa com a remuneração dos Vereadores (art. 29, VI da Constituição Federal) 
Valor Subsídios dos Deputados Estaduais   R$ 25.300,00 
30% dos Subsídios dos Deputados Estaduais R$ 7.590,00 = 30 % 
Subsídios pagos aos Vereadores R$ 5.000,00= 19,76% 
Subsídios pagos ao Presidente da Câmara R$ 5.000,00 = 19,76 % 

 
 

Constatamos que os valores registrados em folha de pagamento e na contabilidade 
correspondem ao estabelecido em Lei.  
 
 

7 – Sessões Extraordinárias: 
 

Segundo informações prestadas pelo setor correspondente, apesar de ter existido duas 
sessões extraordinária, em 27/01/2017, 10/03/2017,04/05/2017 e 02/06/2017 não houve no período 
pagamento indenizatório desta sessão extraordinária aos vereadores. 

Portanto foi respeitado o preceito constitucional estabelecido no artigo 57, §7º da CF. 
 

 
 

8 – Geração de Despesas: 
 

No período fora empenhado o valor de 2.271.917,96 (dois milhões, duzentos e setenta 
e um mil, novecentos e dezessete reais e noventa e seis centavos), sendo que desse total fora liquidado 
e pago R$ R$ 1.199.148,33 (hum milhão, cento e noventa e nove mil, cento e quarenta e oito reais e 
trinta e três centavos), restando um saldo a pagar de R$ 1.072.769,63 (hum milhão, setenta e dois mil, 
setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e três centavos) ao logo do exercício financeiro de 2017.  
 

Encerrando o presente tópico, e promovendo um juízo inicial de proporcionalidade, 
podemos afirmar que, de modo geral, os processos de despesa do período auditado encontram-se 
devidamente empenhados, liquidados, pagos e registrados, com observância a legislação pátria. 

 
9 – Licitações, Dispensas e Inexigibilidades: 

 
9.1 – Licitações: 

 
No primeiro semestre de 2017 houveram realização de dois procedimentos licitatório 

no âmbito deste Poder Legislativo. 
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 - Pregão Presencial – Contratação de veículos de comunicação de Rádio, Televisão 
e Jornal. 
 

- Carta Convite – Contratação de empresa para execução de serviço de 
desenvolvimento, criação, hospedagem, suporte técnico, manutenção e locação de Site Oficial e Portal 
da Transparência para a Câmara Municipal – Anulado por vício de legalidade. 

 
 

 
9.2 – Dispensas: 

 
Houveram dispensas de licitação, todas com fulcro no artigo 24, inciso II da Lei 

8666/93 e autorizadas pelo gestor. 
 

9.3 – Inexigibilidade: 
 

Houve contratação de prestação de serviço por meio de inexigibilidade, que foi 
originaria no ano de 2015 e por meio de Termo Aditivo contratou-se por mais 12 meses, ou seja, 
durante todo o ano de 2016, tal contrato foi prorrogado e continua em vigência. 

A empresa é LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA, sendo uma empresa especializada em 
ferramenta de busca; consolidação interligada por indexação possibilitando a consolidação, compilação 
e o versionamento, bem como, versão para deficiente visual dos atos oficiais de efeito externo da 
Câmara Municipal. 

Havendo também a contratação por inexigibilidade da UCCMAT em Janeiro/2017. 
 

10 – Contratos: 
 
Existe contratos originário de 2015 e de 2016, que foram celebrado após processo de licitação e por 
meio de Termo Aditivo vigoraram por mais alguns meses deste ano de 2017 ou até final deste ano, 
quais sejam: 
 

• LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 03.725.725/0001-35.   
Contrato nº. 08/2015 
Finalidade Contratual: contratação de empresa especializada em ferramenta de busca; consolidação 
interligada por indexação possibilitando a consolidação, compilação e o versionamento, bem como, 
versão para deficiente visual dos atos oficiais de efeito externo da Câmara Municipal. 
Vigência: 10/09/2015 à 31/12/2015 
Valor global: R$ 6.000,00 (seis mil reais) inicial, mais R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais 
Fundamentação: Inexigibilidade de Licitação. 
Termo Aditivo: 20/09/2016 a 20/09/2017 
 

• Donato Junior & Cia LTDA MR, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 12.220.742/0001.   
Contrato nº. 03/2016 
Finalidade Contratual: Prestação de Serviços de internet 
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Vigência: 18/08/2016 à 31/12/2016 
Valor Global: R$ 1.399,50 (hum mil, trezentos e noventa e nove reais e cinqüenta centavos) pagos em 
4 vezes, sendo a primeira parcela de R$ 199,90 e as outras três de R$ 299,90. Acrescido do valor de 
instalação de R$ 300,00 (trezentos reais). 
Fundamentação: Dispensa de Processo Licitatório conf. Dispositivo 24, inciso II, da Lei 8.666/93. 
Termo Aditivo: 01/01/2017 a 31/12/2017 
 

• MERCATO ASSESSORIA E INFORMÁTICA EPP-ME -  devidamente cadastrada no 
CNPJ 37506052/0001-44 

Contrato nº. 03/2015 
Finalidade Contratual: Locação de Softwares de Administração Pública.   
Vigência: 02/02/2015 a 31/12/2015 
Valor global: 11x 1.835,42= 20.189,62 (vinte mil, cento e oitenta e nove reais e sessenta e dois 
centavos) 
Fundamentação: Lei 10.520/2005 
Termo Aditivo: 01/01/2016 a 31/12/2016 
Termo Aditivo: 01/01/2017 a 31/12/2017 
 

• NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA -  devidamente cadastrada 
no CNPJ 574.460.249-68 

Contrato nº. 04/2016 
Finalidade Contratual: Contratação de ferramenta de pesquisa de preço praticados pela Administração 
Pública.   
Vigência: 20/09/2016 a 31/12/2016, prorrogado para 31/12/2017 
Valor global: R$ 7.990,00 (sete mil, novecentos e noventa reais) 
Fundamentação: Inexigibilidade de licitação 
 
 
Contrato originário de 2017: 
 

• Radio Xavantes de Jaciara LTDA ME, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 
00.171.728/0001-86.   

Contrato nº. 01/2017 
Finalidade Contratual: Prestação de Serviços de radiodifusão, para transmissão das sessões 
Vigência: 27/03/2017 a 31/12/2017 
Valor: mensal de R$ 1.595,00 (hum mil, quinhentos e noventa e cinco reais) 
Fundamentação: Lei 10.520/2005 
 

• UCMMAT- União das Câmaras Municipais do Estado de Mato Grosso, devidamente 
cadastrada no CNPJ sob nº 33.003.757/0001.   

Contrato nº. 02/2017 
Finalidade Contratual: Contribuição Associativa 
Vigência: 27/03/2017 a 31/12/2017 
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Valor Global: R$ 6.000,00 (seis mil reais), pagos mensalmente em 12 x de R$ 500,00 (quinhentos 
reais) 
Fundamentação: dispensa de Licitação RC TCE/MT 42/2008 
 
 
 

• São Lourenço Comunicações LTDA-ME, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 
03.052.816/0001-57.   

Contrato nº. 03/2017 
Finalidade Contratual: contratação de Televisão 
Vigência: 27/03/2017 a 31/12/2017 
Valor: mensal de R$ 68,00 (sessenta e oito reais), por anuncio de 30 segundos, até 540 anuncios, 
conforme valores fixados no pregão 
Fundamentação: Lei 10.520/2005 
 

• Antonio Marcos Rodrigues Edições ME, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 
05.467.955/0001.   

Contrato nº. 04/2017 
Finalidade Contratual: serviços de informação em jornal impresso 
Vigência: 27/03/2017 à 31/12/2017 
Valor : mensal de R$ 14,30 (quatorze reais e trinta centavos) por centímetros x colunas em jornal 
impresso preto e branco, até 3.000 cm/c, conforme valores negociados e fixados no pregão. 
Fundamentação: Lei 10.520/2006 
 

• Volnei Pereira de Souza- MEI, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 975.659.201-00.   
Contrato nº. 05/2017 
Finalidade Contratual: Prestação de Serviços de jardinagem 
Vigência: 02/05/2017 à 31/12/2016 
Valor Global: R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) pagos em 08 vezes de R$ 700,00 (setecentos 
reais) 
Fundamentação: Dispensa de Processo Licitatório conf. dispositivo da Lei 8.666/93 
 

12 – Admissão e Demissão de Pessoal: 
 
Houve demissão de um servidor que ocupavam cargo em comissão de assessor de 

gabinete, o Senhor Elizeu Pereira Tavares em 12/06/2017. 
Houve a contratação de assessor de gabinete em 12/06/2017, do Senhor Sidnei da 

Silva Oliveira. 
Houve aposentadoria da servidora Maria Socorro Canuto da Silva em 11/04/2017, 

que ocupava o cargo de coopeira/zeladora. 
Houve aposentadoria da servidora Veralice Ticianel de Godoi Bueno em 31/05/2017, 

que ocupava o cargo de contadora. 
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13 – Previdência: 
 

O Poder Legislativo Municipal contribui ao regime geral e ao próprio de previdência, 
sendo o primeiro  vinculado aos vereadores e o segundo destinado aos servidores efetivos. No período 
os gastos com previdência correspondem aos seguintes valores: 
 
 REGIME GERAL 
 
Janeiro Segurado  R$ 6.054,28 
 Patronal  R$ 11.641,83 
 
Fevereiro Segurado  R$ 6.238,78 
  Patronal  R$ 00 
 
Março  Segurado  R$ 12.809,23 
  Patronal  R$ 24.761,67 
 
Abril    Segurado  R$ 7.325,59 
 Patronal  R$ 12.853,34 
 
Maio    Segurado  R$ 13.052,57 
  Patronal  R$ 26.386,63 
 
Junho  Segurado  R$ 6.671,05 
  Patronal  R$ 00 
 
 
RPPS 
 
Janeiro Patronal  R$ 3.998,72 
      Segurado  R$ 3.998,72 
 
Fevereiro  Patronal  R$ 2.595,74 
     Segurado  R$ 1.297,86 
 
Março  Patronal  R$ 12.643,72 
 
     Segurado  R$ 10.266,71 
 
Abril    Patronal  R$ 8.527,50 
      Segurado  R$ 5.761,23 
 
Maio    Patronal  R$ 8.454,94 
     Segurado  R$ 5.617,85 
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Junho   Patronal  R$ 4.994,77 
     Segurado  R$ 4.717,60 
 
 
 

Todas as guias que comprovam o efetivo recolhimento das obrigações 
previdenciárias encontram-se devidamente registradas e arquivadas pelo setor de contabilidade. 
 
 
 

14 – Diárias: 
 

No período foram concedidas diárias aos seguintes servidores:  
 
Cido Lima dos Santos – R$ 180,00 (2 diárias sem pernoite) em 27 e 28/04/2017 a 

serviço deste poder legislativo para levar servidora para participar do Ciclo de Gestão Eficaz 2017 em 
Rondonópolis/MT; 

Claudia Pultrini Fracarolli – R$ 180,00 (2 diárias sem pernoite) em 27 e 28/04/2017 a 
serviço deste poder legislativo para participar do Ciclo de Gestão Eficaz 2017 – Pólo 4-, em 
Rondonópolis/MT; 

Antônio Zanin Marçal – R$ 1.440,00 (4 diárias) em 22 a 25/05/2017, em viagem para 
Brasília para acompanhar o Sr. Prefeito Municipal de Jaciara, Abduljabar Galvin Mohammad, para 
audiência com deputados, com o objetivo de propostas de projetos para Jaciara/MT; 

Josias Melo da Silva – R$ 1.440,00 (4 diárias) em 22 a 25/05/2017, em viagem para 
Brasília para acompanhar o Sr. Prefeito Municipal de Jaciara, Abduljabar Galvin Mohammad, para 
audiência com deputados, com o objetivo de propostas de projetos para Jaciara/MT; 

Marlúcia Silva de Souza – R$ 270,00 (1 e ½ diária) em 08 e 09/06/2017, a serviço 
deste Poder Legislativo para participar do Curso de Controle, Gestão Patrimonial aplicado ao setor 
Público, no Grupo Atame, em Cuiabá/MT; 

Josias Melo da Silva – R$ 1.440,00 (4 diárias) em 22 a 25/05/2017, em viagem para 
Brasília para acompanhar o Sr. Prefeito Municipal de Jaciara, Abduljabar Galvin Mohammad, para 
buscar recursos para Jaciara/MT; 

Os procedimentos de diárias encontram-se devidamente formalizados, registrados e 
arquivados no setor de contabilidade.  
 

15 – Adiantamentos:  
 

Segundo informações prestadas pela Sra. Veralice Ticianel de Godoi Bueno, não 
houve nenhuma despesa realizada em regime de adiantamento. 
 

16 – Patrimônio:  
 

No período apurado, não constamos à emissão de cheques sem fundo. 
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16.1 – Almoxarifado e Estoque 
 

Não existe estoque de produtos ou bens, todo o material necessário ao funcionamento 
da Câmara é adquirido e utilizado mensalmente. 

.  
 

16.2 – Bens Móveis e Materiais 
 

A Câmara Municipal de Jaciara-MT constituiu através da Portaria n.° 05 de 27 de 
maio de 2016 a Comissão de Controle Patrimonial (presidente Marlúcia Silva de Souza, Secretária a 
servidora Samantha Alcântara Santos e membro Vera Lucia Martins de Godoi Soares)  sendo que os 
bens atualmente encontram-se devidamente inventariados, com placa de RP e com os respectivos 
Termos de Responsabilidade. Portanto o controle patrimonial mostra-se satisfatório.  

 

Ativo Permanente 

Encontramos, neste grupo, os saldos das contas concernentes a: 

 Bens Móveis      R$ 246.548,37 

 Bens Imóveis      R$ 142.790,07 

 Créditos      R$            0,00 

 Valores      R$            0,00 

 Diversos      R$            0,00 

    Total                                                                           R$ 389.338,44 
 

 
 

17 – Prestação de Contas:  
 

Verificamos através do site do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato 
Grosso, que até a presente data a Câmara Municipal de Jaciara – MT promoveu o envio dos seguintes 
arquivos via APLIC: 

 
Orçamento         13/01/2017 – 17:12         602841/2017 

Carga Inicial      09/04/2017 – 11:25         612340/2017 

Janeiro                13/05/2017 – 21:46         619906/2017 

Fevereiro           17/05/2017 – 18:23          621641/2017 

Março                 25/05/2017 – 08:03          623202/2017 

Abril                   30/05/2017 – 18:41         624713/2017 
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Maio                   23/06/2017 – 18:16         630136/2017 
 
 

Fonte: http://www.tce.mt.gov.br/cidadao/controleSocialRemessaAplic. Logo, 
verifica-se o fiel cumprimento dos prazos estabelecidos. 

 

18. Divida Ativa 

 Da análise do Controle Interno e das informações obtidas da contabilidade contatou-se não 
existir qualquer Dívida Ativa. 

 

20. Prestação de Contas  

A responsável pelo envio de documentos e informações ao Tribunal de Contas do Estado 
durante todo o primeiro semestre de 2017, foi a servidora que ocupa o cargo de contadora Veralice 
Ticianel de Godói Bueno. 

 
CONTADORA: 
Nome: VERALICE TICIANEL DE GODOI BUENO 
R.G. 562.195- SSP/MT 
CPF: 266.611.289-68  
CRC/MT 2.688 
Endereço/CEP: 78.820-000 
Rua Jurema, 362 – Centro  
Fone: 66.3461.4456 /8112-7049 
 
 

Sistema de Controle Interno 

Constatou-se que todas as Instruções Normativas estabelecidas na Resolução nº. 01/2007 do 
TCE/MT foram devidamente elaboradas em tempo hábil de acordo com o cronograma pré estabelecido 
na supra mencionada Resolução, salientando que foi efetuado ainda no período em que o Controle 
Interno era exercido de forma unificado entre executivo e legislativo municipal. 

A partir de 2012 por meio da Resolução nº. 09 de 28 de outubro de 2011 separaram-se as 
Unidade de Controle Interno do Legislativo do Poder Executivo, tendo sido entregue relatório ao 
Presidente da Câmara Municipal Trimestralmente pelo controle interno do legislativo conforme 
preleciona o artigo 10 da resolução acima citada. 

Foi elaborado PAAI, Plano de Anual de Auditoria, realizada auditoria no Sistema de 
Transporte, Telefonia, Contratos, Licitações, Parecer frente ao repasse do duodécimo enviado do Poder 
Executivo a este Poder Legislativo entre varias outras recomendações verbais e informais.Tendo 
exarado ainda, algumas notificações referentes a problemas mais graves. 
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PARECER 

 

Consoante verificação desta Unidade de Controle Interno o Poder Legislativo observou e 
respeitou os limites e percentuais das despesas de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e a 
Constituição Federal, demonstrando regularidade na gestão orçamentária e financeira. 

Esta UCI, no desempenho de suas atribuições, constatou alguns equívocos e irregularidades, 
fatos que foram dados ciência ao Presidente da Câmara por meio de Recomendações, Notificações, 
Pareceres etc,  

Entre as principais irregularidades encontraram-se: 

- Ausência de site da Câmara Municipal, bem como de Portal de Transparência, contrariando lei 
de Acesso a Informação. Sendo a irregularidade considerada grave de acordo com a Classificação de 
irregularidades do TCE/MT. 

- Irregularidade (inexistência de PCCS, já que inefetivo) no Plano de Cargo Carreira e Salários 
deste Poder Legislativo, inexistência de reenquadramento de todos os servidores. Há aproximadamente 
10 meses votou-se um novo PCCS sem qualquer parecer jurídico, contábil ou do controle interno e não 
foi efetuado reenquadramento dos servidores, que se encontram em verdadeiro “limbo” jurídico desde 
então, sem ter acesso a qualquer progressão vertical, horizontal ou adicional por tempo de serviço. 

 - Alteração na estrutura do CI, vinculando-o a Coordenadora Legislativa contrariando a 
Resolução 26/2014 do TCE/MT. Sendo a irregularidade considerada grave de acordo com a 
Classificação de irregularidades do TCE/MT.  

- Não instauração de processo administrativo em desfavor de servidores que cometeram 
ilegalidades em processo de licitação. 

 - Ocorrência de irregularidade em procedimento de dispensa de licitação, em “contrato”, 
celebrado com a União das Câmaras Municipais de Mato Grosso. 

 - Falta de planejamento, com aposentadoria da contadora e não organização para sua ausência. 
Contratação de empresa para realização de serviço contábil contrariando a sumula nº. 02 do TCE/MT. 
Sendo a irregularidade considerada grave de acordo com a Classificação de irregularidades do 
TCE/MT. 

O repasse recebido mensalmente do Poder Executivo não corresponde ao estipulado pela 
Constituição federal, tendo sido enviado a menor, conforme foi constatado e dado ciência ao Gestor, 
notou-se o cumprimento do executivo frente ao artigo 29-A da CF, encaminhando ao legislativo o valor 
correspondente ao duodécimo mensal até o dia 20 de cada mês, constatou-se a regularidade dos 
processos de diárias concedidos aos servidores somente perante a real necessidade, obedecendo ao 
prelecionado na Instrução Normativa nº. 001/2009, elaborada ainda no período em que o controle 
interno do executivo e do legislativo eram unificados. 

Os valores da previdência, tanto patronal como do funcionário foram devidamente recolhidos 
conforme comprova balancetes da contabilidade, constatando ainda que os balancetes do primeiro 
semestre encontram-se regulares e cumprindo as normas estabelecidas. 
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Quanto a folha de pagamento está em absoluto acordo com o estipulando pela 
Constituição Federal (art. 29-A), assim como com a LRF em seu art. 18 e a Resolução de Consulta 
66/2011 do TCE/MT. 

Sendo assim, da análise do controle interno a execução orçamentária e contábil, no que diz 
respeito às contas do Exmo.  Sr. Clóves Pereira da Silva, Presidente do Poder Legislativo, durante o 
primeiro semestre do exercício econômico e financeiro de 2017, representam, adequadamente, em seus 
valores relevantes, a posição em 30 de junho de 2017, de acordo com os demonstrativos orçamentários 
e demais documentos contábeis levantados.  

É o relatório e parecer. 

Jaciara-MT, 25 de julho de 2017. 
 

 
 

 
CLAUDIA PULTRINI FRACAROLLI 

                                                                     Controladora Interna  
                                                                         OAB/MT 12.980 

 

 

 
 
 


