
PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA 

  CONTROLE INTERNO  
 
 

RELATÓRIO DO 3º QUADRIMESTRE/2021 
 
 

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA/PA 

ORDENADOR DE DESPESAS: ELINALDO MATOS DA SILVA 

I – APRESENTAÇÃO 

Este Relatório do Controle Interno foi realizado com base nos exames da 

Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2021 da Prefeitura Municipal de 

Terra Alta/Pa. 

O Controle Interno tem como atribuições: analisar o cumprimento de 

metas, verificar os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, 

comprovar a legalidade dos atos e fatos administrativos, avaliar os resultados 

quanto à eficácia e eficiência orçamentária, financeira e patrimonial da gestão e 

apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional. 

 
II – PARECER 

Dessa forma, após as análises realizadas, emitimos o seguinte parecer: 

De acordo com os documentos e as informações apresentadas a este 

Departamento de Controle Interno, onde, aparentemente, pelo que nos foi 

apresentado, entendemos que, de forma geral, os trabalhos desenvolvidos pelo 

Gestor Municipal, no que diz respeito aos procedimentos de execução 

Orçamentária, Financeira e Patrimonial, com foco na prestação de contas que 

está sob sua responsabilidade, atendem a legislação vigente e as 

normas/procedimentos estabelecidos. 

Isto posto, este parecer sobre a Prestação de Contas do 3º 

Quadrimestre/2021 desta Prefeitura, encontra-se em ordem para apreciação e 

encaminhamento ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará. 

 
Terra Alta/PA, 31 de dezembro de 2021. 

 

 

 

LISSANDRO TAVARES DA COSTA 
Diretor de Controle Interno 

LISSANDRO 
TAVARES DA 
COSTA

Assinado de forma 
digital por LISSANDRO 
TAVARES DA COSTA



PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA 

  CONTROLE INTERNO  
 
 

RELATÓRIO DO 3º QUADRIMESTRE/2021 
 
 

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

ORDENADOR DE DESPESAS: GENIVAL MEDEIROS LOBO 

I – APRESENTAÇÃO 

Este Relatório do Controle Interno foi realizado com base nos exames da 

Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2021 da Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia de Terra Alta/Pa. 

O Controle Interno tem como atribuições: analisar o cumprimento de 

metas, verificar os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, 

comprovar a legalidade dos atos e fatos administrativos, avaliar os resultados 

quanto à eficácia e eficiência orçamentária, financeira e patrimonial da gestão e 

apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional. 

 
II – PARECER 

Dessa forma, após as análises realizadas, emitimos o seguinte parecer: 

De acordo com os documentos e as informações apresentadas a este 

Departamento de Controle Interno, onde, aparentemente, pelo que nos foi 

apresentado, entendemos que, de forma geral, os trabalhos desenvolvidos pelo 

Gestor Municipal da Secretaria, no que diz respeito aos procedimentos de 

execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial, com foco na prestação de 

contas que está sob sua responsabilidade, atendem a legislação vigente e as 

normas/procedimentos estabelecidos. 

Isto posto, este parecer sobre a Prestação de Contas do 3º 

Quadrimestre/2021 desta Secretaria, encontra-se em ordem para apreciação e 

encaminhamento ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará. 

 
Terra Alta/PA, 31 de dezembro de 2021. 

 

 

 

LISSANDRO TAVARES DA COSTA 
Diretor de Controle Interno 

LISSANDRO 
TAVARES DA 
COSTA

Assinado de forma 
digital por 
LISSANDRO TAVARES 
DA COSTA



PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA 

  CONTROLE INTERNO  
 
 

RELATÓRIO DO 3º QUADRIMESTRE/2021 
 
 

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ORDENADORA DE DESPESAS: SILVIA MARIA ALVES SAMPAIO 

I – APRESENTAÇÃO 

Este Relatório do Controle Interno foi realizado com base nos exames da 

Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2021 da Secretaria Municipal de 

Educação do Município de Terra Alta. 

O Controle Interno tem como atribuições: analisar o cumprimento de 

metas, verificar os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, 

comprovar a legalidade dos atos e fatos administrativos, avaliar os resultados 

quanto à eficácia e eficiência orçamentária, financeira e patrimonial da gestão e 

apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional. 

 
II – PARECER 

Dessa forma, após as análises realizadas, emitimos o seguinte parecer: 

De acordo com os documentos e as informações apresentadas a este 

Departamento de Controle Interno, onde, aparentemente, pelo que nos foi 

apresentado, entendemos que, de forma geral, os trabalhos desenvolvidos pela 

Gestora Municipal de Educação, no que diz respeito aos procedimentos de 

execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial, com foco na prestação de 

contas que está sob sua responsabilidade, atendem a legislação vigente e as 

normas/procedimentos estabelecidos. 

Isto posto, este parecer sobre a Prestação de Contas do 3º 

Quadrimestre/2021 desta secretaria, encontra-se em ordem para apreciação e 

encaminhamento ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará. 

 
Terra Alta/PA, 31 de dezembro de 2021. 

 

 

 

LISSANDRO TAVARES DA COSTA 
Diretor de Controle Interno 

LISSANDRO 
TAVARES DA 
COSTA

Assinado de forma 
digital por LISSANDRO 
TAVARES DA COSTA



PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA 

  CONTROLE INTERNO  
 
 

RELATÓRIO DO 3º QUADRIMESTRE/2021 
 
 

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 

ORDENADORA DE DESPESAS: SILVIA MARIA ALVES SAMPAIO 

I – APRESENTAÇÃO 

Este Relatório do Controle Interno foi realizado com base nos exames da 

Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2021 do FUNDEB do Município de 

Terra Alta. 

O Controle Interno tem como atribuições: analisar o cumprimento de 

metas, verificar os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, 

comprovar a legalidade dos atos e fatos administrativos, avaliar os resultados 

quanto à eficácia e eficiência orçamentária, financeira e patrimonial da gestão e 

apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional. 

 
II – PARECER 

Dessa forma, após as análises realizadas, emitimos o seguinte parecer: 

De acordo com os documentos e as informações apresentadas a este 

Departamento de Controle Interno, onde, aparentemente, pelo que nos foi 

apresentado, entendemos que, de forma geral, os trabalhos desenvolvidos pela 

Gestora do FUNDEB, no que diz respeito aos procedimentos de execução 

Orçamentária, Financeira e Patrimonial, com foco na prestação de contas que 

está sob sua responsabilidade, atendem a legislação vigente e as 

normas/procedimentos estabelecidos. 

Isto posto, este parecer sobre a Prestação de Contas do 3º 

Quadrimestre/2021 do FUNDEB, encontra-se em ordem para apreciação e 

encaminhamento ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará. 

 
Terra Alta/PA, 31 de dezembro de 2021. 

 

 

 

LISSANDRO TAVARES DA COSTA 
Diretor de Controle Interno 

LISSANDRO 
TAVARES DA 
COSTA

Assinado de forma 
digital por 
LISSANDRO 
TAVARES DA COSTA



PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA 

  CONTROLE INTERNO  
 
 

RELATÓRIO DO 3º QUADRIMESTRE/2021 
 
 

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

ORDENADORA DE DESPESAS: CARLA ALMEIDA SAMPAIO 

I – APRESENTAÇÃO 

Este Relatório do Controle Interno foi realizado com base nos exames da 

Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2021 da Secretaria Municipal de 

Saúde do Município de Terra Alta. 

O Controle Interno tem como atribuições: analisar o cumprimento de 

metas, verificar os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, 

comprovar a legalidade dos atos e fatos administrativos, avaliar os resultados 

quanto à eficácia e eficiência orçamentária, financeira e patrimonial da gestão e 

apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional. 

 
II – PARECER 

Dessa forma, após as análises realizadas, emitimos o seguinte parecer: 

De acordo com os documentos e as informações apresentadas a este 

Departamento de Controle Interno, onde, aparentemente, pelo que nos foi 

apresentado, entendemos que, de forma geral, os trabalhos desenvolvidos pela 

Gestora Municipal de Saúde, no que diz respeito aos procedimentos de execução 

Orçamentária, Financeira e Patrimonial, com foco na prestação de contas que 

está sob sua responsabilidade, atendem a legislação vigente e as 

normas/procedimentos estabelecidos. 

Isto posto, este parecer sobre a Prestação de Contas do 3º 

Quadrimestre/2021 desta secretaria de Saúde, encontra-se em ordem para 

apreciação e encaminhamento ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado 

do Pará. 

 
Terra Alta/PA, 31 de dezembro de 2021. 

 

 

LISSANDRO TAVARES DA COSTA 
Diretor de Controle Interno 

LISSANDRO 
TAVARES DA 
COSTA

Assinado de forma 
digital por LISSANDRO 
TAVARES DA COSTA



PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA 

  CONTROLE INTERNO  
 
 

RELATÓRIO DO 3º QUADRIMESTRE/2021 
 
 

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

ORDENADORA DE DESPESAS: OZIENI GALVÃO MATOS 

I – APRESENTAÇÃO 

Este Relatório do Controle Interno foi realizado com base nos exames da 

Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2021 da Secretaria Municipal de 

Assistência Social do Município de Terra Alta. 

O Controle Interno tem como atribuições: analisar o cumprimento de 

metas, verificar os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, 

comprovar a legalidade dos atos e fatos administrativos, avaliar os resultados 

quanto à eficácia e eficiência orçamentária, financeira e patrimonial da gestão e 

apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional. 

 
II – PARECER 

Dessa forma, após as análises realizadas, emitimos o seguinte parecer: 

De acordo com os documentos e as informações apresentadas a este 

Departamento de Controle Interno, onde, aparentemente, pelo que nos foi 

apresentado, entendemos que, de forma geral, os trabalhos desenvolvidos pela 

Gestora Municipal de Assistência Social, no que diz respeito aos procedimentos 

de execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial, com foco na prestação de 

contas que está sob sua responsabilidade, atendem a legislação vigente e as 

normas/procedimentos estabelecidos. 

Isto posto, este parecer sobre a Prestação de Contas do 3º 

Quadrimestre/2021 desta secretaria, encontra-se em ordem para apreciação e 

encaminhamento ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará. 

 
Terra Alta/PA, 31 de dezembro de 2021. 

 

 

LISSANDRO TAVARES DA COSTA 
Diretor de Controle Interno 

LISSANDRO 
TAVARES DA COSTA

Assinado de forma 
digital por LISSANDRO 
TAVARES DA COSTA


