
CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO DE IRACEMINHA 

 

PARECER 

 

Ao Controle Interno Central do Município de Iraceminha 

Ao Presidente do Poder Legislativo  

2° Bimestre Mês de MARÇO/ABRIL de 2020 

Relatório do 1º Quadrimestre do Ano de 2020 

 

O Controle Interno do Poder Legislativo do Município de Iraceminha, no 

uso de suas atribuições dá seu parecer das atividades do 2° bimestre referente 

aos meses de março e abril de 2020. Consequentemente do fechamento do 1º 

quadrimestre do ano de 2020.  

Considerando a justificativa das despesas realizadas; 

Considerando que todas as despesas estão acompanhadas com cópia em 

anexo e as autorizações e documentos fiscais respectivos, ainda, o quadro de 

funcionários teve alteração. A funcionária Michelle Santin, contadora da 

Câmara de Vereadores, apresentou atestado médico de 90 dias com termino em 

30 de abril de 2020, para “tratamento psiquiátrico para doenças classificada em 

CID10 em F31.2”, conforme atestado do Dr. Jacques Zorzetto, Médico 

Psiquiatra, CRM/SC 7920. A vaga de Contador foi preenchida pelo Contador 

Clovis Comonelo, contador, CRC/SC 029347/0-9, CPF nº 037.523.199-41, por 

teste seletivo simplificado para contratação de contador com tempo 

determinado.  

 Considerando a necessidade e a viabilidade dos gastos financeiros e tendo 

em vista a sobra de caixa no bimestre, sendo de: R$ 16.825,27 (dezesseis mil 

oitocentos e vinte cinco reais e vinte sete centavos) no mês de março, e, R$ 

33.706,07 (trinta e três mil setecentos e seis reais e sete centavos) no mês de 

abril, sendo este o saldo em conta no dia 30/04/2020. O CONTROLE 



INTERNO CONCLUIU POR ENTENDER ADEQUADAS AS DESPESAS DO 

2° BIMESTRE DE 2020 REFERENTES AO MÊS DE MARÇO E ABRIL 

EXPRESSO NOS BALANCETES MENSAIS, COM AS RESALVAS 

APONTADAS NO PARECER DO FECHAMENTO DO 1º QUADRIMESTRE 

DE 2020, E SEGURO OS CONTROLES INTERNOS PRATICADOS COM 

VISTAS A PREVENIR ERROS, FALHAS, ILEGALIDADES, FRAUDES E 

DESPERDÍCIOS. 

 Os atos administrativos da Câmara de Vereadores de Iraceminha foram 

executados de forma a respeitar os princípios constitucionais que norteia as 

ações dos órgãos públicos. Desta forma, o Controle Interno se manifesta 

favorável às contas e aos atos do 2° bimestre/mês, MARÇO e ABRIL de 2020. 

 

RELATÓRIO DO 1º QUADRIMESTRE DO ANO DE 2020 

 

TEBELA DE REPASSE FINANCEIRO 1º QUADRIMESTRE 2020 

DUO DÉCIMO 

Mês/2020 Valor Repassado OBS 

Janeiro 82.325,83  

Fevereiro 82.325,83  

Março 82.325,83  

Abril 82.325,83 Total R$ 329.303,32 
Informações Balancetes Mensais – Demonstrativo Analítico dos Repasses Recebidos 

Repasse do município R$ 329.303,32 (trezentos e vinte nove mil trezentos 

e três reais e trinta e dois centavos) nos primeiros quatro meses do ano de 2020, 

portanto foi repassado o duodécimo proporcional ao orçamento aprovado para o 

exercício de 2020. 

O orçamento aprovado para o Exercício de 2020, para o Poder Legislativo 

de Iraceminha e de R$ 987.909,98 (novecentos e oitenta s sete mil novecentos e 

nove reais e noventa e oito centavos). Tendo em vista que somando os repassas 

mensais do 1º quadrimestre os valores chegam à R$ 329.303,32, considerando 

que despesas pagas do quadrimestre foram de R$ 284.647,39, conforme 



“Quadro Demonstrativo do Comportamento Orçamentário e Financeiro”, 

considerando que nos próximos dois quadrimestres manterão as despesas neste 

patamar o orçamento será suficiente para o Exercício de 2020. 

QUADRO DAS DESPESAS REALIZADAS NO 1º QUADRIMESTRE 

Mês/2019 Despesas OBS 

Janeiro 71.260,09  

Fevereiro 64.230,66  

Março 84.486,03  

Abril 64.670,61 Total R$ 284.647,39 
Informações Balancete Financeiro – Balanço Orçamentário 

A partir do 2º quadrimestre faremos as projeções para manter os índices 

constitucionais da despesa com pessoal, tendo em vista que no 1º quadrimestre a 

folha de pagamento com encargos sociais manteve-se na media mensal em R$ 

179.136,92, iremos atingir no ano de 2020 um total de R$ 537.410,76 

aproximadamente.   

DAS DESPESAS COM PESSOAL  

Nos primeiros quatro meses do ano de 2020, as despesas com a folha de 

pagamento teve o seguinte comportamento: 

MESES VALOR GASTO REPASSE (7%) LIMITE DE FOLHA 

JANEIRO 46.070,72 A menor ? 

FEVREIRO 45.642,85 A menor ? 

MARÇO 44.075,28 A menor ? 

ABRIL 43.348,07 A menor ? 
Balancete da despesa de janeiro, fevereiro, março e abril - 2020 

Desta forma cumprimos os limites constitucionais (art. 37, inciso X e o 

art. 29 A da CF e a LRF).   

DAS DIÁRIAS 

A fim de orientar a liberação de diárias para Vereadores e Funcionários, o 

Controle Interno salienta que, devam-se observar os princípios da legalidade, 

finalidade e interesse público, ainda disponibilidade financeira e a comprovação 

da execução da despesa com a diária. Em análise das diárias emitidas no 1º 

quadrimestre de 2020, as mesmas estão legalmente executadas, solvo futuras 



analises. Em relação às diárias foi emitido pelo Controle Interno o Memorando 

nº 001/2020, com o objetivo de melhorar as justificativas e prestação de contas 

dos favorecidos pelas diárias emitidas.    

DAS COMPRAS E DESPESAS COM EVENTOS 

Considerando as despesas realizadas no 1º quadrimestre de 2020, orientamos 

para se ter cuidado em relação aos gastos que poderão ultrapassar os limites da 

dispensa de licitação, Lei 8.666/93, Art. 23 e 24 – “Contratações por meio de 

dispensa de licitação também foram atualizadas. Nesse caso, os valores 

máximos são de R$ 33 mil para obras e serviços de engenharia e R$ 17,6 mil 

para as demais licitações. Os limites correspondem a 10% do previsto na 

modalidade convite, conforme estabelece a Lei de Licitações, no artigo 24.”. 

Fonte: (www.planejamento.gov.br/noticias/decreto-atualiza-valores-para-licitacoes-e-contratos) 

 Para as compras feitas mensalmente, que se justificam para a manutenção 

das atividades da Câmara Municipal, o Controle Interno emitiu o Memorando 

002/2020 para regular e melhor as justificativas das compras mensais. No mês 

de Abril/2020 deixou de assinar empenhos que não cumpriam com as exigências 

mínimas do Memorando 002/2020 e salienta não serão aceitas e assinadas as 

compraras mensais que não forem feitas com as exigências do presente 

Memorando por este Controle Interno. 

 CONCLUSÃO 

Com base nos relatórios contábeis e analise nos documentos de execução 

dos atos do Poder Legislativo no 1º quadrimestre/2020, concluímos que o 

orçamento aprovado para o exercício de 2020 havendo uma racionalização dos 

gastos nos próximos meses irá ficar dentro das expectativas com economicidade 

financeira. 

Orientamos no sentido de, havendo necessidade de gerar despesas para 

execução de atos do Legislativo, essas sejam executadas com respeito ao 

princípio da legalidade, em hipótese alguma poderá ser permitido 

desvirtuamento do devido processo legal. 

O Controle Interno do Poder Legislativo orienta a Presidência da Câmara 

que havendo necessidade para cumprir os índices, das despesas com pessoal 

(folha Salarial), tendo em vista o orçamento aprovado para 2020 e a margem 

http://(www.planejamento.gov.br/noticias/decreto-atualiza-valores-para-licitacoes-e-contratos)
http://(www.planejamento.gov.br/noticias/decreto-atualiza-valores-para-licitacoes-e-contratos)


para aumentar o orçamento se for necessário, solicite ao Setor de Contabilidade 

parecer técnico que indique as despesas reais com a folha de pagamento até 

31/12/20120, para que, havendo necessidade seja aprovado pedido de 

suplementação orçamentária para o segundo semestre de 2020. Salientamos que 

tal medida não cabe para gerar gastos extras, mas sim, para regular o índice de 

70% de gasto com a folha, respeito ao princípio da economicidade e 

cumprimento do princípio da legalidade. 

Considerando o 1º quadrimestre de 2020, com as resalvas descritas neste 

parecer. 

Considerando que o orçamento teve alteração a maior moderada em 

relação ao exercício de 2020, ainda assim não atingindo o limite constitucional 

de 7%.  

Fazem-se necessário manter o equilíbrio financeiro e a continuidade das 

atividades da Câmara de Vereadores para o Exercício de 2020, conforme 

descrito neste parecer do 1º quadrimestre de 2020. 

Ainda, deixamos claro que havendo necessidade será apontado, por este 

Controle Interno, outras situações ou dúvidas que por ventura venham a ocorrer 

em relação aos atos dos primeiros quatro meses do exercício de 2020. 

O Controle Interno se coloca a disposição para sanar dúvidas e dar 

orientação necessária para o bom andamento das atividades do Poder Legislativo 

do Município de Iraceminha. 

É o parecer, salvo melhor juízo. 

Iraceminha, SC, 10 de maio de 2020. 

 

Emerson Bof 

Controlador Interno da Câmara de Vereadores 

Visto do Presidente 

Dia ____/____/_____ 


