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RELATÓRIO Nº 07 DA COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - EXERCÍCIO 
2012 

 
    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 2012, 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 n° 310, de 29 de dezembro de 
2000, regulamentado pelo Decreto Municipal n° 248, de 24 de julho 
de 2001, tendo sido designados seus membros pela Portaria 
Municipal n° 420, de 27/03/2009 e com designação setorial através 
do Decreto Municipal n° 673, de 02/04/2012. 

2. A Comissão desenvolveu suas atividades no Poder Legislativo, 
realizando reunião, emitidos um relatório e enviados ao Poder 
Legislativo.  

3. Em análise da execução do orçamento, verificamos que houve o 
atingimento das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 

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 2012. 
 
b) Operações de Créditos por Antecipação de Receita - ARO: 
Não houve operações de créditos por antecipação de receita no 
Exercício de 2012. 
 
c) Da Execução Orçamentária   

  
5. Em análise mais detalhada as operações financeiras e 

orçamentárias realizadas pela Contadoria Municipal no exercício 
de 2012, observamos, em relação ao disposto no Capítulo II, do 



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEVEDOS 

Estado do Rio Grande do Sul  

Quevedos/RS  

20º de Instalação do Município. 21º de Emancipação Político-administrativa. 

CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO  
Lei Municipal n° 310, de 29.12.2000. 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

j) Houve adoção de medidas para implantação de cobrança 
das ligações telefônicas realizadas com cunho particular e 
pagas com recursos públicos. 

 
C O N C L U S Ã O 

 
    Diante do exposto, o órgão, Central do Sistema de Controle 

Interno do Município, 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. 
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    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. 

    

PARECER 

   Em nossa opinião, os registros e documentos examinados traduzem 

adequadamente a execução orçamentária de responsabilidade dos administradores 

do Legislativo Municipal, senhor Cláudio Chaves Maia e senhorita Cíntia Letícia 

da Silva Copetti (período de 3.1.2012 a 31.12.2012), responsáveis pelo Exercício de 

2012. Dessa forma, somos de PARECER FAVORÁVEL às respectivas contas de 

Gestão Fiscal. 

     Quevedos, 20 de junho de 2013. 

Integrantes do Controle Interno: 

 
 
Vanderli de Oliveira Martins  João Antonio Dias Nágera 
Agente Administrativo    Procurador Municipal 
 
 

Airton Atílio Aléssio   
Contador – CRCRS n° 036542/0    Lucas Hoerlle de Assumpção 
  Responsável pelo Controle Interno – Setorial – Câmara de 

Vereadores Decreto Municipal n° 673, de 2.4.2012 

 


