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RELATÓRIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO
2º QUADRIMESTRE - ANO 2021
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
Na qualidade de responsável pelo Controle Interno do Município de Cachoeira
do Piriá, Estado do Pará, vimos apresentar Relatório e Parecer sobre as contas do
Instituto de Previdência, relativo ao 2º quadrimestre do exercício de 2021, em
conformidade com o previsto no art. 74 da Constituição Federal, artigo 59 da Lei
Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 e nos termos do disposto no parágrafo
único do art. 1º da Resolução nº 7.739/2005/TCM/PA, de 25 de janeiro de 2005, do
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará.

DO RELATÓRIO E PARECER
Este relatório consolida o resultado do acompanhamento das informações
prestadas ao Tribunal de Contas dos Municípios por meio dos balancetes mensais,, bem
como da análise das contas quadrimestrais, abrangendo a fiscalização contábil,
financeira, orçamentária, patrimonial e deresultados, quanto à legalidade, legitimidade,
economicidade, aplicações das subvenções e renúncia de receitas e também do
cumprimento das normas constitucionais.
1. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO
RECEITA
Receita Arrecadada
Até o 2º quadrimestre de 2021, foi verificada a arrecadação ao Instituto
de Previdência de R$ 10.349.501,66 (dez milhões, trezentos e quarenta e nove mil,
quinhentos e um reais e sessenta e seis centavos).
Os tributos da competência municipal foram instituídos, previstos e arrecadados
conforme dispõe o art. 11 da LRF. Os valores da receita arrecadada foram contabilizados
em conformidade com o art. 57 da lei nº 4320/64.
Renúncia de Receita
Não foi verificada a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza
tributária da qual decorra renúncia de receita.
DESPESAS
Geração de Despesas
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As despesas orçamentárias até o 2º quadrimestre de 2021 foram empenhadas e
liquidadas no valor total de R$ 10.349.501,66 (dez milhões, trezentos e quarenta e nove
mil, quinhentos e um reais e sessenta e seis centavos) sendo todas autorizadas e
assinadas pelo ordenador de despesas, conforme dispõe o art. 58 da lei 4320/64. Na
análise do resultado da execução do orçamento sob a ótica do cumprimento das metas
previstas no PPA e LDO e da realização de programas de governo e dos orçamentos.
Licitações, dispensas e inexigibilidades
No 2º quadrimestre de 2021, as formalizações dos Processos Licitatórios e dos
Contratos obedeceram a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, e a Lei Federal
10.520/2002.
Contratos
Durante o período, foram formalizados contratos de acordo com a Lei de Licitações (Lei
Federal 8.666/93 e suas alterações), ficando a cargo do Departamento Jurídico e
Controle Interno da Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá a verificação e emissão
do parecer nos mesmos.
2. CONCLUSÃO:
Em que pese a existência de eventuais falhas nos procedimentos interno
operacionais, falhas essas, que buscamos equacionar com um acompanhamento e
fiscalização constantes. Esta Unidade de Controle Interno trabalha intensamente na
disseminação do conhecimento e do correto funcionamento dos procedimentos internos,
para que possamos ter um nível elevado de transparência e uma boa gestão pública.
É o relatório.
Diante da análise técnica das informações levantadas acerca das contas do
Instituto de Previdência de Cachoeira do Piriá, por não haver falhas graves capazes de
trazer prejuízo a Administração Pública, essa Unidade de Controle Interno emite o
parecer favorável acerca das contas referentes ao 2º quadrimestre de 2021.
É o parecer.
Cachoeira do Piriá, 30 de setembro de 2021.
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