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RELATÓRIO E PARECER DA COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO 
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE QUEVEDOS 

– EXERCÍCIO 2006. 
 

 
   Na qualidade de responsáveis pelo órgão de Controle Interno do Município de 
Quevedos, Estado do Rio Grande do Sul, vimos apresentar Relatório e Parecer sobre as contas do 
Poder Legislativo (componente setorial) relativos ao Exercício de 2006, em conformidade com o 
previsto na Constituição Federal, Art. 59 da Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000 e, nos 
termos do disposto no Art. 113, Inciso I, letra “b” da Resolução nº 544 de 21 de junho de 2000 do 
Tribunal de Contas do Estado, com a redação que lhe deu a Resolução nº 591 de 10 de abril de 
2002. 

1. Destaca-se, inicialmente que, o órgão de Controle Interno do Município foi 
instituído pela LM nº 310 de 29 de dezembro de 2000, regulamentado pelo 
Decreto Municipal nº 248 de 24 de julho de 2001, tendo sido designados seus 
membros pela Portaria Municipal nº 277 de 16 de fevereiro de 2005 com 
designação setorial através do Decreto Municipal nº 398 de 2 de Maio de 2005. 

2. A Comissão desenvolveu suas atividades no Poder Legislativo, realizando uma 
reunião, emitidos um relatório e enviados ao Poder Legislativo. Fizemos 
recomendações, visando sanar irregularidades ou deficiências administrativas 
detectadas. Salientam-se as recomendações produzidas ao Chefe do Poder 
Legislativo para que adotasse providências para correção dos atos e 
procedimentos, informando ao Controle Interno a correção de alguns 
procedimentos, como adoção da cobrança de telefones.  

3. Em análise da execução do orçamento, verificamos que não houve o integral 
atingimento das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, com 
exceção da execução do prédio, cujos objetivos não foram atingidos. 

4. No que respeita ao atendimento dos limites e condições para realização de 
operações de créditos e inscrição de restos a pagar, cabem as seguintes 
considerações: 

a) Operações de Créditos: 
O Município não realizou operações de créditos em 2006. 
 
b) Operações de Créditos por Antecipação de Receita - ARO: 
Não houve operações de créditos por antecipação de receita no Exercício de 
2006. 
 
c) Restos a Pagar: 
Quanto aos restos a pagar, verificou-se o seguinte balancete de despesa 
emitido em 31.12.2006, revela o total de empenhos a liquidar foi de R$ 
900,00 (novecentos reais) e o total dos empenhos liquidados foi de R$ 
2.302,07 (dois mil trezentos e dois reais com sete centavos). Estes valores 
foram inscritos em restos a pagar não processados e processados 
respectivamente. Confrontando-se tais empenhos com disponibilidade de 
caixa da Câmara Municipal, temos o seguinte quadro: 
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Recurso Disponibilidade em 

31/12 
A pagar em 

31/12 
Saldo 

0001 – Livres 3.603,56 3.202,07 401,49 
TOTAIS 3.603,56 3.202,07 401,49 
Analisando-se o quadro acima, verifica-se a suficiência financeira para a 
inscrição de empenhos em restos a pagar. 

 
5. Os limites de gastos do Poder Legislativo do Município podem ser visualizados 

nos quadros a seguir: 
a) Despesas com pessoal no Poder Legislativo Municipal (LRF, Art. 20, 

Inciso III, alínea “a”) 
 
Receita Corrente Líquida (RCL) R$ 5.041.677,99 
Despesas com pessoal computável 
nos últimos 12 meses 

R$ 117.040,45 = 2,32% 

Limite de alerta conforma o Art. 59, 
§1º, Inciso II da LRF 

5,4 % s/RCL 

Limite prudencial conforme o Art. 22. 
Parágrafo único da LRF 

5,7% s/RCL 

Limite legal conforme o Art. 20, Inciso 
III, letra “b” da LRF 

 6% 

Verifica-se que o índice de despesa com pessoal ficou em 2,32% (dois 
vírgula trinta e dois por cento), situando-se, portanto, abaixo do limite de 
emissão de alerta que trata o Inciso II do §1º do Art. 59 da LRF, de 51,30% 
(cinqüenta e um vírgula trinta por cento). 
 
b) Limite da despesa com a remuneração dos Vereadores (Art. 29, Inciso 

VII da CF) 
Receita do Município - R$ 5.041.677,99 
Remuneração dos Vereadores R$ 99.921,57 = 1,98%  s/ Receita 

do Município 
Limite Legal 5% s/Receita do Município 
 
c) Gastos do Poder Legislativo (art. 59, Inciso VI da LRF e Art. 29a da CF) 
Receita efetivamente realizada no 
exercício anterior conforme o Art. 
29a da CF 

R$ 4.283.459,66 

População do Município 2.666 
Limite para os gastos totais (5% a 
8% conforme a população) 

R$ 342.676.77  

Gastos totais do Poder Legislativo 
Municipal 

196.375,38 
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d) Despesas com folha de pagamento do Poder Legislativo (Art. 29a, §1º da 
Constituição Federal) 

 
Limite legal para gastos totais R$ 342.676,77 
Limite para folha de pagamento R$ 239.873,73 = 70% do limite 

legal 
Despesas com a folha de 
pagamento 

R$ 117.040,45 

 
e) Da Execução Orçamentária   

  
6. Em análise mais detalhada as operações financeiras e orçamentárias realizadas 

pela Contadoria Municipal no exercício de 2006, observamos, em relação ao 
disposto no Capítulo II, do Título IX da Lei Federal nº 4.320/64, que foram 
escrituradas em conformidade com as normas aí previstas e com observância 
dos princípios fundamentais de contabilidade, aplicáveis à espécie, pois: 

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

b) Os gastos efetuados guardaram conformidade com a classificação 
funcional-programática da Lei Federal nº 4.320/64 e Portarias 
Ministeriais. 

c) Houve correção quanto à classificação econômica da despesa (Anexo 1 
da Lei Federal nº 4.320/64 e Portarias Ministeriais). 

d) Ficou caracterizada a observância as fases da despesa estabelecidas 
nos Artigos 60, 63 e 64 da Lei Federal nº 4.320/64. 

e) As notas de empenhos e ordens de pagamentos estão acompanhadas 
de documentação comprobatória hábil. 

f) Não houve regime de adiantamentos e, portanto, não houve Prestação 
de Contas de Adiantamentos (Art. 68 da Lei Federal nº 4.320/64).  

g) Os bens móveis adquiridos ou alienados no curso do exercício foram 
contabilizados nas contas patrimoniais respectivas sendo que não houve 
aquisição de bens imóveis.  

h) Não há existência de almoxarifado na Câmara de Vereadores, por 
conseguinte, não há estoques de materiais. 

i) Os inventários de bens patrimoniais coincidem com os registros 
contábeis. 

j) No controle contábil das operações financeiras extra-orçamentárias não 
foi constatada nenhuma irregularidade. 

k) Analisando-se os créditos adicionais abertos no exercício, observa-se a 
existência de autorização legal para a abertura bem como dos recursos 
indicados para a sua cobertura, conforme prescrito no Art. 43 da Lei 
Federal nº 4.320/64. 

l) Houve adoção de medidas para implantação de cobrança das ligações 
telefônicas realizadas com cunho particular e pagas com recursos 
públicos, já apontadas em recomendação anterior do Controle Interno, 
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comprometendo a legalidade da aprovação das contas face a não 
adoção de medidas capazes de afastar tal impropriedade. 

m)  Detectou-se, a ausência de vereador(a)(s) nas sessões, devendo ser 
apurada a responsabilidade e se for o caso, o ressarcimento ao erário 
dos valores impropriamente pagos além de outras medidas pertinentes 
bem como  adotadas normas  de controle formal para evitar a 
reincidência em tais falhas capazes de afastar a legalidade dos atos de 
gestão.   
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C O N C L U S Ã O 
 
    Diante do exposto, o órgão, Central do Sistema de Controle Interno da 

Prefeitura Municipal, é de parecer que as metas previstas no Plano Plurianual, priorizadas pela Lei de 

Diretrizes Orçamentárias, e os programas elencados na Lei Orçamentária do exercício, foram 

adequadamente cumpridas. 

    De outra parte, no que se refere à legalidade dos atos da gestão financeira, 

orçamentária e patrimonial, salvo melhor juízo, foi ela observada. Quanto à eficácia e eficiência, da 

gestão, os resultados obtidos foram previstos nas leis orçamentárias com proveito da coletividade 

atendida. 

   Em relação à aplicação dos recursos públicos, nota-se que o Poder 

Legislativo Municipal, observou os dispositivos legais constantes não excedendo os limites indicados 

pelas legislações pertinentes e vigentes. 

   Verificamos que foi instalado controle para os pagamentos de ligações 

telefônicas particulares, conforme Ordem de Serviço nº 01 de 1º de agosto de 2006, sendo 

identificadas as ligações particulares e enviado os valores ao setor de arrecadação da Prefeitura 

Municipal para o devido ressarcimento. 

PARECER 

   Em nossa opinião, os registros e documentos examinados traduzem adequadamente 

a execução orçamentária de responsabilidade dos administradores do Legislativo Municipal, Valderi 

dos Santos Pereira e Mercedes Janeti Santos Vieira (período de 1º.1.2006 a 29.12.2006), 

responsáveis pelo Exercício de 2006. Dessa forma, somos de PARECER FAVORÁVEL às 

respectivas contas de Gestão Fiscal.  

 
Quevedos, 16 de maio de 2007. 
 
 
Regeane Terezinha Simon Lampert      José Mauro R. Pigatto  
 
Vanderli de Oliveira Martins 
 
Celso de Jesus Alves Bueno  
Responsável pelo Controle Interno – Setorial – Câmara de Vereadores 
Decreto Municipal nº 398 de 2.5.2005 
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RELATÓRIO E PARECER REFERENTE ÀS CONTAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE 
QUEVEDOS. 

EXERCÍCIO 2006. 
 
 

O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE 

QUEVEDOS FOI CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 310 

DE 29.12.2000. 

 

   Na condição de Membros desse Sistema, nomeados pela Portaria Municipal nº 371 

de 4.5.2007, examinamos a movimentação financeira e orçamentária do Legislativo Municipal relativa 

ao período de 2006, bem como o processo administrativo. 

 

   Nosso exame foi efetuado de acordo com as normas de controle e princípios 

fundamentais de contabilidade, incluindo revisões parciais dos registros de documentos contábeis e 

outros procedimentos que julgamos necessários às circunstancias. 

 

   Declaramos, outrossim, que o Poder Legislativo não possui descentralização 

orçamentário-financeira e toda a movimentação encontra-se junto ao Poder Executivo, com exceção 

do Ordenador de Despesas. 

 

    

Assim relata-se: 

1. A despesa orçamentária conteve-se nos limites dos créditos votados e em nenhum momento, 

durante a execução excedeu o montante autorizado. 

2. Os gastos efetuados guardam conformidade com a classificação funcional-programática, 

conforme preconiza a Lei Federal nº 4.320/64 e suas posteriores alterações. 

3. Não houve necessidade de correção e classificação econômica de despesa. 

4. Ficou caracterizada a observância das fases da despesa estabelecida nos Artigos 60,63 e 64 

da Lei Federal nº 4.320/64. 
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5. As notas de empenhos e ordens de pagamentos estão acompanhadas de documentação 

comprobatória hábil (notas fiscais, recibos, faturas, conhecimentos, bilhetes, etc) nos termos 

da legislação vigente. 

6. Não houve concessão de adiantamentos no Exercício de 2006. 

7. Os bens móveis e imóveis adquiridos ou alienados no curso do exercício foram 

contabilizados nas contas patrimoniais respectivas.  

8. Houve controle mensal das entradas, saídas e saldos dos materiais estocados. 

9. Os bens patrimoniais estão registrados na Contabilidade e no Patrimônio. 

10. No controle contábil das operações extra-orçamentárias, nenhuma irregularidade foi 

encontrada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEVEDOS 
Estado do Rio Grande do Sul  

Rua Humaitá, 69 – Quevedos – 98.140-000 
CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

Lei Municipal nº 310, de 29.12.2000. 

 

 
Rua Humaitá, 69 – Fones (55) 3279 1077/1101 – FAX: (55) 3279 1033 – CEP: 98.140-000 – Quevedos/RS 

 

 

ATA 05/07 - REUNIÃO DA CENTRAL DO SISTEMA DE CONTRO LE INTERNO 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEVEDOS (CSCI)  – Aos dezesseis dias do 
mês de maio do ano de dois mil e sete, às dez horas, na Secretaria da Câmara 
Municipal de Quevedos reuniram-se os servidores, que compõe a Central do 
Sistema de Controle Interno desta Prefeitura, nomeados pela Portaria Municipal nº 
371/07, de 4/5/2007, juntamente com o Assessor Legislativo o Sr. Celso de Jesus 
Alves Bueno, representante setorial da Câmara de Vereadores conforme o Decreto 
Municipal nº 398/05, de 2/5/2005, tendo como finalidade verificar os procedimentos 
e demonstrativos contábeis relativos às publicações e outros demonstrativos da 
Gestão Administrativa, Orçamentária e Financeira  do Poder Legislativo Municipal 
do Exercício de 2006, sob a presidência do Vereador Valderi dos Santos Pereira. 
Quanto à gestão fiscal e relatório do SIAPC/PAD/TCE, após averiguação e análise 
do cumprimento do que estabelece o At. 29, “a”, inciso I da CF, e Art. 54, alínea “a” 
do Inciso I do Art. 55 ambos da LRF e Art. 39 da LDO, verificou-se que os gastos 
deste Poder se enquadram nos patamares estabelecidos na legislação.  Quanto ao 
patrimônio da Câmara Municipal verificou-se como adequada a aquisição de 
imóveis para construção da sede deste Poder, sendo estes constituídos de uma 
área urbana com um mil e noventa e dois metros quadrados pelo valor total de R$ 
9.434,88 (nove mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos), 
sendo já contratado arquiteto e elaborado o projeto e iniciado as obras com a 
construção de muros e instalação elétrica. Destaca esta Comissão o princípio da 
oportunidade de licitação, devendo as despesas relativas à aquisição de materiais 
e mão-de-obra do projeto serem oportunamente objeto de estimativa de custos e 
inseridas nos orçamentos anuais e LDO para que seja realizada a adequada 
previsão orçamentária para posterior execução obedecendo os princípios do prévio 
planejamento de despesa com o devido  processo licitatório, ainda que sejam 
adquiridos os materiais por etapas ressalvando que a modalidade de licitação deve 
contemplar o custo global. Quanto às atualizações dos bens patrimoniais o 
representante setorial salientou que ainda não foram classificados com a aposição 
da placa de identificação o aparelho de fac-símile adquirido no exercício de 2005 e 
o aparelho de Nobreak adquirido no primeiro semestre de 2006, sendo que esta 
Comissão recomenda que haja solicitação à Chefe do Setor de Compras e 
Patrimônio para que proceda a atualização noticiada. Nada mais havendo a tratar, 
segue a presente ata assinada pelo representante Setorial da Câmara, sendo 
assinada pelos seus membros e pelo representante setorial do Controle Interno da 
Câmara Municipal de Vereadores, com cópias a serem remetidas ao Senhor 
Presidente da Câmara e ao Prefeito Municipal e devidamente publicada no quadro 
mural no átrio da Prefeitura Municipal de Quevedos e da Câmara de Vereadores. 

 
 
 
 
 
 
 

 


