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 RELATÓRIO DA CONTROLADORIA INTERNA Nº 001/2021 

 

Assunto: Descumprimento ações de competência da CATM do Poder Executivo do 

Município de Jacundá (Governo Sucedido) previstas na IN nº 016/2020-TCM/PA, em 

especial, no art. 6º, caput, incisos I a XXV, §§1º ao 3º; art. 9º, caput e §1º; art. 10, caput e 

§1º, art. 11, art. 12, II e III, da IN nº 016/2020-TCM/PA. Consequente impossibilidade de 

cumprimento do art. 13, VI, e §1º, da IN nº 016/2020-TCM/PA1. 

 

1. RELATÓRIO DE FATOS ATÉ 31/12/2020: 

A COMISSÃO ADMINISTRATIVA DE TRANSIÇÃO DE MANDADO DO 

PODER EXECUTIVO DE JACUNDÁ foi instituída por meio do Decreto Municipal nº 081, de 

03 de dezembro de 2020, com a seguinte composição: 

I- Pelo Governo Atual: 

a) Rosilane Oliveira Teixeira Lacerda– Financeiro (Coordenadora da 

CATM); 

b) Eliene Cardoro de Oliveira – Controadoria; 

c) Suzana Sousa Reis – Contadora; 

d) José Fernando dos Santos Santos – Procuradoria; 

e) Lucivan Costa Rocha – Secretaria de Saúde; 

f) Marizete Araújo Bispo – Secretaria de Educação; 

g) Leandro Rodrigues Santanda – Secretaria de Assistência Social; 

h) Igo Viana Silva – Licitação. 

II- Pelo Governo Eleito: 

a) Daiane Rodrigues Santana – Contadora (Representante Governo 

Sucessor); 

 

1 https://www.tcm.pa.gov.br/doe/publicacao/instrucoes 

https://www.tcm.pa.gov.br/doe/publicacao/instrucoes
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b) José Alexandre Domingues Guimarães – Advogado; 

c) Denizar Silva dos Santos – Contador. 

 

Em 08/12/2020, às 15h00, foi realizada reunião da CATM, no Gabinete do 

Prefeito, quando a Presidente da CATM (Rosilane Oliveira Lacerda Teixeira) e demais 

representantes do Governo Sucessido limitaram-se a falar da Live realizada pelo TCM/PA, 

transmitida em seu canal do youtube2, referente às Transições Municipais 2020 - Novas 

Regras para Prefeituras e Câmaras de Vereadores, informando que iriam solicitar a 

documentação aos órgãos do Poder Executivo, e que obedeceriam ao disposto no art. 6º 

da Instrução Normativa nº 016/2020-TCM. 

 

Em razão da falta de definições da metodologia de trabalho da CATM, e, 

tampouco, definições de prazo de entrega da documententação, e diante da necessidade 

de análise prévia das informações prestadas a Representante da Equipe do Governo 

Sucessor Daiane Rodrigues Santana, mediante Ofício nº 002/2020-CATM-Sucessor, em 

08/12/2020, solicitou a inclusão da Senhora Gabriela Zibetti, advogada, na equipe do 

governo eleito na CATM, bem como que, mediante ofícios individualizados, à Coordenadora 

do Governo Eleito, Daiane Rodrigues Santana, até o dia 14 de dezembro de 2020, o rol de 

documentos constantes no art. 6º da Instrução Normativa nº 016/2020-TCM, conforme 

transcrição abaixo: 

Ofício nº 002/2020-CATM/Sucessor 

... 
SOLICITA-SE, ainda, com fulcro no art. 6º da IN nº 016/2020-TCM/PA, sejam 
encaminhadas, mediante ofícios individualizados, à Coordenadora do Governo 
Eleito, Daiane Rodrigues Santana, no endereço profissional Rua Pinto Silva nº 
04, Sala 2, Centro, Jacundá/PA  (dainne.santana@hotmail.com, 94-
991041351), até o dia 14 de dezembro de 2020, os seguintes documentos: 
I - Plano Plurianual – PPA;  
II - Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício seguinte;  
III - Créditos Adicionais Especiais e Extraordinários, abertos no último 
quadrimestre do exercício do último ano de mandato e não utilizados em sua 
totalidade até 31 de dezembro daquele ano;  

 

2 https://youtu.be/GhjXaWpCBoo 

mailto:dainne.santana@hotmail.com
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IV - Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício seguinte, contendo 
os Anexos de Metas e de Riscos Fiscais, nos termos do art. 4º da Lei 
Complementar nº 101/2000, devendo-se anexar a:  
a) legislação tributária atualizada;  
b) relação da Dívida Ativa Tributária e não Tributária atualizada, até o exercício 
de 2020, ou seja, do último ano de mandato;  
c) leis e/ou atos administrativos de concessão, ampliação ou renovação de 
incentivo ou benefício de natureza tributária;  
d) especificação e relação da quantidade e valores de ações ajuizadas para 
cobrança da dívida ativa; e,  
e) especificação e relação da quantidade e valores pagos e a pagar a título de 
precatórios judiciais.  
V - demonstrativos dos saldos financeiros disponíveis transferidos do exercício 
findo para o seguinte ou do final do mandato para o seguinte, por fontes ou 
destinações de recursos, correspondentes a:  
a) Termo de Conferência do Saldo em Caixa, se existir; 
b) Termo de Conferência de Saldos em Bancos, relativo a todas as contas 
correntes e contas aplicação, e, respectiva conciliação bancária; e,  
c) relação de valores pertencentes a terceiros e regularmente confiados à 
guarda da Tesouraria (caução, cautelas e institutos congêneres).  
VI - demonstrativo de restos a pagar, referentes ao exercício financeiro findo e 
aos cinco anteriores, com:  
a) segregação dos processados dos não processados, em ordem sequencial 
de número de empenhos emitidos por ano; 
b) contemplação das fontes de recursos;  
c) classificação funcional programática;  
d) as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários dos créditos;  
e) os processos de despesas de exercícios anteriores (DEA);  
f) os processos de despesas de exercícios anteriores (DEA) dos últimos 05 
(cinco)exercícios anteriores ainda não quitados;  
VII - relação dos compromissos financeiros de longo prazo decorrentes de 
contratos de execução de obras, consórcios, convênios e outros instrumentos 
correlatos de transferências de recursos, discriminando o número do 
instrumento contratual, a data, o credor, o objeto, o valor e a vigência, bem 
como o nível de execução física e financeira da avença;  
VIII - cópia do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) dos 
últimos 05 (cinco) bimestres e do Relatório de Gestão Fiscal (RGF) dos últimos 
02 (dois) quadrimestres ou do 1º semestre, para os municípios que gozem 
desta faculdade, com todos os seus anexos obrigatórios;  
IX - inventário patrimonial dos bens móveis e imóveis, do exercício do ano 
anterior ao ano de transição do mandato, bem como idêntico levantamento, 
incluindo-se os de materiais de consumo em estoques, por órgão e entidades 
da Administração Direta e Indireta, levantados no mês antecedente à transição 
do mandato ou durante seu curso;  
X - relação do quadro de servidores existentes no mês antecedente à 
transmissão do mandato, discriminando nome, cargo/função, lotação e 
remuneração, abrangendo, necessariamente:  
a) servidores estáveis (artigo 19, ADCT/CF);  
b) servidores efetivos admitidos mediante concurso público;  
c) servidores lotados em cargos de provimento em comissão;  
d) servidores contratados por prazo determinado; e,  
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e) servidores cedidos e os recebidos em cessão.  
XI - eventual relação das folhas de pagamento não quitadas no exercício findo, 
incluídas as relativas ao décimo terceiro salário;  
XII - comprovante de que a Administração se encontra regular, quanto aos 
repasses devidos ao regime de previdência, geral e próprio ou, se for o caso, 
dos processos de parcelamento de débitos previdenciários em curso;  
XIII - relação dos procedimentos licitatórios em curso, o que inclui as dispensas 
e inexigibilidades;  
XIV - relação dos contratos administrativos em execução, incluindo termos 
aditivos, com destaque para aqueles de natureza continuada e os que tiverem 
sua vigência expirada em até 90 (noventa) dias, a contar da posse do eleito; 
XV - relação das Atas de Registro de Preços gerenciadas e vigentes;  
XVI - relação dos convênios, termos de parceria, contratos de gestão, 
concessão e permissão ou instrumentos congêneres vigentes;  
XVII - processos de Tomada de Contas Especial instaurados no exercício findo 
e nos 03 (três) anteriores;  
XVIII - avaliação atuarial do regime próprio de previdência do exercício anterior 
ao da posse e/ou a última efetivamente realizada no instituto previdenciário 
municipal, nos municípios onde houver;  
XIX – relação nominal de servidores aposentados e de pensionistas, vinculados 
ao regime próprio de previdência, nos municípios onde houver;  
XX - informações referentes às ações judiciais em andamento, nas quais a 
Administração é parte (cíveis, trabalhistas, dentre outras), bem como aquelas 
que se encontrarem em fase de cumprimento de sentença;  
XXI - relação dos concursos públicos, processos seletivos públicos ou 
processos seletivos simplificados vigentes e/ou os que estejam em andamento;  
XXII - cópias dos comprovantes de entrega de informações à Receita Federal 
do Brasil – RFB, tais como: DCTF, DIRF, DIPJ, dentre outras;  
XXIII - relação das operações de crédito em andamento, autorizadas e 
pleiteadas, discriminando o número do processo do pleito, o instrumento 
contratual, o credor, a finalidade, o valor original e a vigência da obrigação, bem 
como o nível de execução financeira da avença; 
XXIV – relação de obras e serviços de engenharia em execução, em atraso 
e/ou paralisados, com a indicação da(s) fonte(s) de recurso(s); detalhamentos 
relacionados ao objeto e da empresa responsável pela execução/contrato, bem 
como esclarecimentos relacionados ao atraso e/ou paralização dos mesmos 
serviços.  
XXV - legislação básica do Ente e documentos correlatos, tais como:  
a) Lei Orgânica Municipal atualizada;  
b) Regimento Interno das Administrações Direta e Indireta;  
c) Leis de Organização do Quadro de Pessoal;  
d) Estatuto/Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais;  
e) Lei de Parcelamento do Uso do Solo;  
f) Lei de Zoneamento ou diploma normativo equivalente;  
g) Código de Ética ou diploma equivalente;  
h) Legislação tributária codificada;  
i) Plano Diretor, quando exigido por legislação específica;  
j) Plano de Mobilidade Urbana, quando exigido por legislação específica;  
k) Plano Municipal de Educação / Plano Municipal Decenal de Educação;  
l) Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;  
m) Relação dos projetos de lei em tramitação no Poder Legislativo;  
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n) Termos de Ajuste de Conduta eventualmente firmados com o Ministério 
Público;  
o) Termos de Ajuste de Gestão, eventualmente firmados com o Tribunal de 
Contas dos Municípios do Estado do Pará; e,  
p) Planejamento estratégico e projetos das áreas finalísticas em andamento, 
se houver. 
 
Para cada convênio, termo de parceria, cooperação e/ou outro instrumento 
congênere, em que a Administração Pública é concedente de recursos 
financeiros, além de observado o estabelecido nas normativas vigentes no 
âmbito do TCMPA, deverá ser informado e disponibilizado, ainda:  
a) se a respectiva prestação de contas lhe foi apresentada e, em caso positivo, 
se foi analisada, aprovada e encaminhada ao TCMPA;  
b) as providências adotadas com vistas à reparação de eventual dano, no caso 
da prestação de contas não ter sido apresentada ou ter sido reprovada.  
c) os documentos pertinentes ao(s) beneficiários, ao(s) ajuste(s) firmado(s), 
inclusive aqueles referentes a sua execução, total ou parcial.  
 
Ainda, para cada convênio e/ou instrumento congênere em que a 
Administração Pública Municipal é beneficiária de recursos financeiros, 
oriundos da União ou do Estado do Pará, deverá ser informado e 
disponibilizada:  
a) o grau de execução do objeto avençado e de adimplência em relação à 
respectiva prestação de contas dos recursos financeiros recebidos;  
b) as respectivas contas bancárias vinculadas e o saldo financeiro existente em 
31/12/2020; 
c) a existência de processos de tomada de contas especial em curso propostos 
por concedentes;  
d) toda a documentação pertinente à execução dos respectivos objetos fixados 
em tais termos, inclusive aqueles referentes à comprovação de sua execução 
total ou parcial.  
 
Conforme art. 8º da IN nº 016/2020-TCM/PA todos os documentos, elencados 
nos artigos 6º da Instrução Normativa, deverão ser apresentados em papel 
timbrado e assinados, no âmbito de cada Poder, pelo atual Chefe ou dirigente, 
pelo Secretário – ou equivalente – da área fornecedora da documentação e 
pelo agente público responsável pelo setor financeiro, quando for o caso, no 
prazo solicitado. 
... 

 

Por meio de Ofício nº 002/2020-CATM, em 10/12/2020, a Presidente da CATM 

(Rosilane Oliveira Lacerda Teixeira), encaminhou a cópia do Decreto nº 082/2020, o qual 

altera a alínea “c” do inciso I do art. 1º do Decreto nº 081/2020, para substituiu a Senhora 

Suzana Sousa Reis, pela Senhora Dhanielle Sampaio Teixeira Moreira (Contadora), 

representante do governo sucedido. 
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Em resposta à solicitação da Equipe do Governo Eleito, a Presidente da 

CATM (Rosilane Oliveira Lacerda Teixeira) mediante Ofício nº 003/2020-CATM, solicitou 

que o documento, com pedido de inclusão de novos membros, fosse assinado pelo 

Sucessor, ou fosse encaminhada procuração autenticada dando poderes a terceiro a tais 

atos.  

 

Ainda, no mesmo documento, a Presidente da CATM (Rosilane Oliveira 

Lacerda Teixeira) informou que iriam encaminhar a documentação no prazo previsto 

no inciso I, do art. 2º da IN 16/2020. 

 

No dia 14/12/2020, o Prefeito Eleito, Itonir Aparecido Tavares, protocolou 

(Protocolo nº 243/2020) junto ao Ministério Público do Estado do Pará, em Jacundá/PA, 

“notícia de fato”, questionando a publicação no dia 02/12/2020 de Pregão Presencial, com 

o objeto seleção de instituição financeira para prestação de serviços bancários exclusivos 

e especitficados, inclusive folha de pagamento da Secretaria Municipal de Adminsitração e 

Planejamento e Secretarias Vinculadas. 

 

Na mesma dada (14/12/2020), o Prefeito Eleito, Itonir Aparecido Tavares, 

protocolou (Protocolo nº 242/2020), junto ao Ministério Público do Estado do Pará, em 

Jacundá/PA, “notícia de fato”, questionando o Projeto de Lei nº 014, de 11/11/2020, cujo 

objeto é a autorização ao Poder Executivo Municipal a adquirir imóvel para sediar a 

Secretaria Municipal de Educação do Município de Jacundá-PA. 

 

E no dia 15/15/2020, o Prefeito Eleito, Itonir Aparecido Tavares, protocolou 

(Protocolo nº 247/2020), junto ao Ministério Público do Estado do Pará, pedido de juntada, 

aos autos da notícia de fato de protocolo 242/2020, parecer do Conselho de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB e Laudo da Avaliação do Imóvel, objeto 

da contratação. 
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Por meio de Ofício nº 003/2020-CATM/Sucessor, de 15/12/2020, a 

Representente do Governo Eleito na CATM, Daiane Rodrigues Santana, e o Prefeito Eleito, 

Itonir Aparecido Tavares, enviaram, por protocolo eletrônico, ao Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado do Pará-TCM/PA, informação de que a Equipe do Governo Sucedido, 

que compõe a CATM, está criando dificuldades para fornecer as informações solicitadas 

pela equipe do governo sucessor, bem como solicitaram que fossem tomadas as 

providências cabíveis, conforme IN nº 016/2020-TCM/PA. 

 

De igual forma, por meio de Ofício nº 004/2020-CATM/Sucessor, de 

15/12/2020, a Representente do Governo Eleito na CATM, Daiane Rodrigues Santana, e o 

Prefeito Eleito, Itonir Aparecido Tavares, protocolaram (Protocolo nº 248/2020), junto ao 

Ministério Público do Estado do Pará, informação de que a Equipe do Governo Sucedido, 

que compõe a CATM, está criando dificuldades para fornecer as informorções solicitadas 

pela equipe do governo sucessor, bem como solicitaram que fossem tomadas as 

providências cabíveis, conforme IN nº 016/2020-TCM/PA. 

 

Em 16 de dezembro de 2020, o Prefeito Eleito, Itonir Aparecido Tavares, 

protocolou, junto ao Gabinete do Prefeito Sucedido, por meio de Ofício nº 

001/2020/PREF/SUC., pedido de providências para saneamento das igularidades 

apresentadas no CAUC, quais sejam:  

 

1. Obrigações de Adimpência Financeira: 
1.1 Regularidade quanto a Tributos, a Contribuições Previdênciárias 
Federeais e à Dívida Ativa da União.  
O Município apresenta INADINPLÊNCIA quanto aos tributos, às contribuições 
federais e á dívida ativa federal constante da base de dados da RFB e da 
PGFN. Conforme as informações disponíveis na Certidão de Débitos Relativos 
a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União. 
e 
1.5 Regularidade perante Poder Público Federal – CADIN. 
Cadastro Informativo dos Créditos não quitados do Setor Público Federal, 
mantido no Sistema de Informações do Banco Central do Brasil (BACEN). O 
município apresenta INADIMPLÊNCIA perante o Poder Público Federal 
constante da base de dados do CADIN. 
... 
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3. Obrigações de Transparência: 
3.1 Encaminhamento do Relatório de Gestal Fiscal – RGF: 
O Município apresenta INADIMPLÊNCIA, quanto ao envio das informações do 
Relatório de Gestão Fiscal (RGF) ao Sistema de Informações Contábeis e 
Fiscal do Setor Público Brasileiro (Siconfi), mantido pela Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN).  
Faltam entregar os RGFs: 2º e 3º quadrimestre de 2019; 1º e 2º quadrimestre 
2020, sem o 3º  quadrimestre com prazo final de entrega em 30/01/2021. 
3.2 Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO: 
3.2.2 Encaminhamento do Relatório Resumido de Execução 
Orçamentária – RREO: 
O Município apresenta INADIMPLÊNCIA, quanto ao envio das informações dos 
Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária (RREO) ao Sistema de 
Informações Contábeis e Fiscal do Setor Público Brasileiro (Siconfi), mantido 
pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). 
Falta entregar os RREOs: 3º, 4º, 5º e 6º bimestre 2019; e 2º, 3º, 4º e 5º bimestre 
2020. O 6º bimestre de 2020 te prazo final de entrega em 30/01/2021. 
... 
3.2.3 Ecaminhamento do Anexo 8 do Relatório Resumido de Execução 
Orçamentária ao SIOPE: 
O município apresenta INADIMPLÊNCIA, quanto ao envio das informações do 
Anexo 8 do RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária – ao 
SIOPE – Sistema de Informações sobre Orçamentos Pùblicos em Educação. 
Falta entregar o RREO Anexo * do 5º bimestre de 2020 e o 6º bimestre tem 
prazo final dia 30/01/2021. 
3.3.  Encaminhamento das Contas Anuais: 
Encaminhamento das Declarações das Contas Anuais (DCA) relativas aos 
cinco últimos exercícios realizados, ao Sistema de Informações Contáveis e 
Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI), até as datas-lite de 30 de abril 
do exercíio subsequente. 
Falta entregar ao SICONFI, a declaração das Contas Anuais (DCA) referente 
ao exercício de 2017. 
3.4  Encaminhamento da matriz de Saldos Contábeis: 
O Município apresenta INADIMPLÊNCIA pelo não encaminhamento mensal 
das matrizes dos Saldos Contáveis (MSC). 
Falta entregar ao SICONFI, as Matrizes dos Saldos Contáveis, referentes aos 
períodos de janeiro a dezembro de 2019, e agosto a novembro de 2020. 
Dezembro tem prazo final de entregaem 30/01/2021. 
3.5  Encaminhamento de Informações para o Cadastro da Dívida Pública 
- CDP: 
O Município apresenta INADIMPLÊNCIA pelo não encaminhamento mensal 
das informações atualizadas ao Sistema de Análise da Dívida Pública, 
Operações de Crédito e Garantias, Estados e Municípios – SADIPEM. 
Falta alimentar o SADIPEM, com as informações atualizadas relativas ao 
Cadastro da Dívida Pública. 
4. Adimplemtneo de Obrigações Constitucionais ou Legais: 
4.1 Exercício da Plena Completência Tributária: 
O município apresenta INADIMPLÊNCIA pela não realização, no SICONFI, da 
assinatura do Atestado de Plena Competência Tributária. 
Falta assinar, no SIONFI, a Declaração de Plena Competência Tributária 
digitalmente. 
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No dia 16/12/2020, às 16h19min, Douta Procuradora Jurídica, Raquel Almeida 

Mendonça (OAB/PA 26.584-A), no exercício de sua função e compromisso com a ética 

profissional e moralidade administrativa, e, com base no princípio da continuidade do 

serviço público, espontaneamente, entregou à Representante da Equipe do Governo 

Sucessor, Daiane Rodrigues Santana, relatório das atividades por ela desempenhadas, e 

relacionou os processos sob sua responsabilidade. 

 

No dia 16/12/2020, por meio de Ofício nº 003/2020-CATM, a Presidente da 

CATM, Rosilane Olveira Lacerda Teixeira, convidou a Equipe do Governo Eleito, para 

reunião na SEMED, no dia 17/12/2020, às 9h00. 

 

Na hora marcada, do dia 17 de dezembro de 2020, no Gabinete da Secretaria 

Municipal de Educação/SEMED, reuniram-se as representantes do Governo Sucedido: 

Secretária Municipal de Educação, Senhora Leila Clara Gonçalves Barbosa, a Secretária 

de Finanças e Fazenda e Coordenadora da CATM, Rosilane Olveira Lacerda Teixeira; e as 

representantes do Governo Eleito, Senhoras Iara Alves Meireles, Daiane Rodrigues 

Santana e Gabriela Zibetti. A Secretária Municipal de Educação, à época, fez explaçãoes 

verbais sobre Recomendações para o Biênio 2020/2021; pré-lotação e lotação; 

importância da presença dos vigias; estágio probatório; programa de busca ativa (“Fora da 

Escola não Pode”); PNAE, e cardápio da merenda escolar aprovado pelo CAE; PNAT; 

aquisições de 26 ônibus para transporte escolar com recursos do precatório do FUNDEF; 

Plano do Precatório; Convênios e Contratos; obras, reformas e climatização das escolas 

públicas municipais, mencionando as obras da EMEF Paulo Germano e EMEF Maria da 

Glória Rodrigues Paixão; falou sobre o patrimônio da Educação Municipal; SAEJ (Sistema 

e Acompanhamento Educacional de Jacundá – SAEJ); listou os Conselhos Municipais 

atrelados à Educação, quais sejam: Conselho Municipal de Educação – CME, Conselho de 

Alimentação Escolar – CAE, CACS/FUNDEB, Conselho de Transporte Escolar e Conselhos 

Escolares. Conforme consta da ata da reunião, a Presidente da CATM, Rosilane Olveira 

Lacerda Teixeira destacou que “estará a disposição para fazer a TRANSIÇÃO não somente 



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 

PODER EXECUTIVO 
CNPJ: 05.854.633/0001-80 

10 
 

da Secretaria da Educação, mas de todas as Secretarias Municipais, que precisa de um 

tempo, pois são muitas coisas para se organizar. As demais informações, como está 

descrito na Normativa do TCM serão repassadas conforme a conclusão dos 

conteúdos e que teremos o 5º (quinto) dia útil para fazer a entrega das 

documentações que faltarem. Por fim, todos os relatórios e planilhas materiais a ser 

apresentado à EQUIPE DE TRANSIÇÃO DO PREFEITO ELEITO serão repassadas à 

COMISSÃO DE TRANSIÇÃO DA PMJ, numa próxima reunião para fechamento dos 

trabalhos de TRANSIÇÃO DE GOVERNO”3. 

 

O Prefeito Eleito, Itonir Aparecido Tavares, por meio de Ofício nº 

003/2020/PREF/SUC, de 17/12/2020, ao Prefeito Sucedido, Ismael Gonçalves Barbosa, 

que fosse incluída a Senhora Gabriela Zibetti, advogada, na CATM, como equipe do goverto 

eleito. 

 

Mediante Ofício nº 005/2020-CATM, firmado pela Presidente da CATM, 

Rosilane Olveira Lacerda Teixeira, foi encaminhada a ata da reunião realizada no Gabinete 

da Secretaria Municipal de Educação, além de cópia das recomendações para o biênio 

2020/2021; cardápio mensal - adaptação para criançasa com diabetes (2020); cardápio 

mensal – pastosa/laxativa (2020); cardápio creche – integral 7h – Crer e Ser e Dona Flor – 

2020; Cardápio mensal – campo 2020; cardápio mensal – cidade 2020; cardápio creche 

Nossa Senhora Aparecida – integral 1h – 2020. 

 

Em 23/12/2020, por meio de Ofício nº 006/2020-CATM, a Presidente da 

CATM, Rosilane Olveira Lacerda Teixeira, encaminhou o Decreto nº 88, de 22/112/2020, 

que, em seu art. 1º, altera o Decreto Municipal nº 081/2020, para incluir a Senhora Gabriela 

Zibetti como membro da CATM, como equipe do Governo Eleito (art. 2º, II, “d”). 

 

 

3 Ressalta-se que esta reunião de fechamento dos trabalhos de transição de governo, nunca ocorreu. 
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O art. 2º do Decreto nº 88/2020 dispõe que a Comissão Administrativa de 

Transição de Mandato do Poder Executivo de Jacundá obdecerá as normas constantes na 

IN nº 16/2020-TCM/PA. 

 

Enquanto o art. 3º do referido regulamento estabelece que a Comissão 

Administrativa de Mandato do Poder Executivo Municipal a coleta, a guarda, a análise e a 

apresentação dos documentos relacionados nos incisos do art. 6º da IN nº 16/2020-

TCM/PA, ao Chefe do Poder Executivo Eleito. 

 

No mesmo ofício nº 006/2020-CATM, a Presidente da CATM, Rosilane Olveira 

Lacerda Teixeira, informa que seriam encaminhados para o e-mail da Representante da 

Equipe Eleita (dainne.santana@hotmail.com), parte da documentação enumerada: I – 

Plano Plurianual – PPA; II – Lei Orçamentária Anual; e XXV  letraS: a) Lei Orgânica 

Municipal; b) Regimento Interno das administrações direta e indireta; c0 Leis de 

Organização do quadro de pessoal; d) Estatuto/Regime Jurídico dos Servidores Públicos 

Municipais; h) Legislação Tributária Codificada; i) Plano Direto, quando exigido por 

legislação específica.  

 

Em 23/12/2020, por meio de Ofício nº 007/2020-CATM, a Presidente da 

CATM, Rosilane Olveira Lacerda Teixeira, encaminhou à Coordenadora do Governo Eleito 

os autos dos processos de número 0003670-74.2018.8.14.0026 e 0001115-

65.2010.8.14.0026, conforme solicitado por Memorando 081/2020-PROJUR. 

 

No entanto, não encaminharam uma relação de processos judiciais, 

descrevendo a situação em que se encontravam. Não atendendo ao disposto do inciso XX 

do art. 6º da IN nº 016/2020. 

 

O Prefeito Eleito, Itonir Aparecido Tavares, por meio de Ofício nº 

006/2020/PREF/SUC, de 28/12/2020, encaminhado ao Prefeito Sucedido, Ismael 

mailto:dainne.santana@hotmail.com
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Gonçalves Barbosa, solicitou que, após crivo jurídico e análise de conveniência da 

administração publica, fossem prorrogados pelo prazo de 60 dias, os contratados com 

validade e saldos remanescentes, de fornecimentos de produtos essenciais, tais como: 

combustível, medicamentos, gênero alimentícios ao hospital, materiais de limpeza e 

expediente. 

 

Por meio de Ofício nº 008/2020-CATM, de 29/12/2020, firmado pela 

Presidente da CATM, Rosilane Olveira Lacerda Teixeira, a Equipe do Geverno Eleito foi 

convidada para reunião na Secretaira Municipal de Meio Ambiente e Turismo, por 

provocação da Secretária Municipal responsável por esta pasta (Ofício nº 024/2020-

SEMATUR-GS). 

 

Conforme solicitado, a Equipe de Transição do Governo Eleito compareceu à 

SEMATUR, no dia 30/12/2020, às 10h00, sendo recebida pela Secretária Municipal de Meio 

Ambiente e Turismo, Senhora Glaucinete Maria Leite de Lacerda, efetuou a entrega das 

chaves da SEMATUR e protocolous os documentos a seguir listados:  

- Término de Vigência do Termo de Cessão de Uso nº 001/2020 e Entrega do 
Bem Cedido, mediante Termo de Cessão de Uso nº 003/2019: Espécie Tipo 
PA/MOTOCICLO, arca/Modelo: HONDA/NXR 150 BROS ES, Ano Fabricação: 
2012, Ano modelo: 2012, RENAVAM: 0099463185-5, chassi: 
9C2KD0550CR550926; placa OTH1723, COR PREDOMINANTE: BRANCA, 
sendo de propriedade do Fundo Municipal de Meio Ambiente, em anexo o 
Certificado de Registro de Veículo DETRAN- PA nº 010729372941 
65631800767 (28/02/2014).  
- Término de Vigência do Termo de Cessão de Uso nº 002/2020 e Entrega do 
Bem Cedido, mediante Termo de Cessão de Uso nº 005/2020: Espécie Tipo 
PA/MOTOCICLO, Marca/Modelo: HONDA/NXR 150 BROS ES, Ano 
Fabricação: 2012, Ano modelo: 2012, RENAVAM: 0099463282-78, chassi: 
9C2KKD0550898; placa OTH1743, COR PREDOMINANTE: BRANCA, sendo 
de propriedade do Fundo Municipal de Meio Ambiente, em anexo o Certificado 
de Registro e Lienciamento de Veículo DETRAN- PA nº 010729372933 
(28/02/14); e  013402803916. 
- Ofício nº 016/2020 – DEP. TRIB devolvendo ao Fundo Municipal de Mmeio 
Ambiente o veículo: Espécie Tipo PA/MOTOCICLO, Marca/Modelo: 
HONDA/CG 125 FAN KS, Ano Fabricação: 2009, Ano modelo: 2009, 
RENAVAM: 0014747462-0, chassi: 9C2JC41109R041865, placa OTH1723, 
COR PREDOMINANTE: BRANCA, sendo de propriedade da Jacundá 
Prefeitura, em anexo o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo 
DETRAN- PA nº 015453100404 (01/06/2020).  
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- Certificado de Registro e Lienciamento de Veículo DETRAN- PA nº 
015097254582 do veículo: Espécie Tipo ESP/CAMIONETE/ AB CAB DUP, 
DIESEL, Marca/Modelo: I/FORD RANGER XLSCD 22H, Ano Fabricação: 2015, 
Ano modelo: 2016, RENAVAM: 0107243667-9, chassi: 8AFAR23N2GJ368139, 
placa QEC6770, COR PREDOMINANTE: BRANCA, sendo de propriedade do 
Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará. 
- Certificado de Registro e Lienciamento de Veículo DETRAN- PA nº 
015098514618 (2019) e 015453079375 do veículo: Espécie Tipo 
ESP/CAMIONETE/ AB CAB EST, GASOLINA, Marca/Modelo: FIAT ESTRADA 
FIRE CE FLEX, Ano Fabricação: 2010, Ano modelo: 2010, RENAVAM: 
0023279976-8, chassi: 9BD27833MA7267750, placa NSN8987, COR 
PREDOMINANTE: CINZA, sendo de propriedade do Fundo Municipal do Meio 
Ambiente. 
- Relação de Servidores de Novembro/2020, vinculados à Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Turismo – SEMATUR, contendo 23 servidores 
(concursados e temporários). 
- Nota de Arrematação em Leilão Público nº 007/2020, realizado em 
19/11/2020, Lote 143 (trator de pneu Valtra 785 1999/EMPLA COR AMARELA); 
Arrematante: Calos Alberto Peliser (CPF 294.170.582-15); Comitente: 
Prefeitura Municipal de Jacundá. 
- Lista de Frota de Veículos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Turismo, contendo 16 itens, sendo que consta o trator leiloado e um veículo fiat 
uno mille, com anotação “queimou”. 

- Relatório de Bens Móveis/Por Departamento, totalizando 50 unidades. 
- Termo de Depósito TAD-19-121/6273103: 22,602426m³ de produto florestal 
(madeira serrada e portais de madeira de espécies e portais  de madeira de 
espécies diversas) sem documentação de oigem, licença ou autorização do 
órgão ambiental competente. Depositário: Prefeitura Municipal de Jacundá 
(CNPJ 05854633000180). Setor Responsável: GEFAU – Gerência de 
Fiscalizaçõ de Fauna e Reursos Pesqueiros. 
- Cópia do Plano de Fiscalização Integrada nas Áreas Protegidas do Mosaico 
do Lago de Tucuruí; 
- Cópia Relatório de Fiscalização - Operação Limpa 07 – Mês 01/2020 – 
Piracema; 02/2020; 07/2020; 10/2020; 02/2019; 03/2019; 04/2019; 06/2019; 
07/2019; 08/2019; 10/2019; 11/2019; 12/2019. 
- Cópia do Projeto de Educação Ambiental Sala Ver;  
- Lista de Sementes e Mudas, coms respctivas quantidades;  
- Projeto Revitalizaçõa da Represa da SEMTUR;  
- Resumo Cronológico das Atividades referentes à pesca no mosaico Lago de 
Tucuruí; 
- Relatório de atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo – 
SEMTUR;  
- Relatório das Atividades da Sema da Árvore.   

 

Em 31/12/2020, por meio de ofício nº 006/2020-CATM, de 31/12/2020, a 

Presidente da CATM, Rosilane Olveira Lacerda Teixeira, informa que seriam encaminhados 

para o e-mail da Representante da Equipe Eleita (dainne.santana@hotmail.com), parte da 

mailto:dainne.santana@hotmail.com
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documentação enumerada: IV – Lei 2.645-A/2020 – LDO; II – Lei 2.662/2020 - Lei 

Orçamentária Anual – LOA, para o exercício seguinte; IX – Relatório Gereal de Patrimônio; 

XXIV – Relação de Obras e Serviços de Engenharia.  

 

2. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELO PREFEITO E DEMAIS GESTORES 

SUCESSORES: 

 

Após as solenidades da posse e de transmissão de cargo, o Prefeito do 

Município de Jacundá (2021/2014), Itonir Aparecido Tavares, apresentou à sociedade (pela 

imprensa) os Secretários Municipais, Controlador Interno e Procurador Municipal e o 

Responsável pelo setor de contabilidade. 

 

As portarias de nomeações foram expedidas no dia 04 de janeiro de 2021, 

retroagindo efeito as 1º de janeiro de 2021: 

 

Nº DA PORTARIA SERVIDOR CARGO 

001/20214 Daiane Rodrigues Santana Chefe de Gabinete 

002/20215 Iara Alves Meireles Secretário Municipal de Educação 

003/20216 Patrick Fábio Souza Santos Secretário Municipal de Finanças 
e da Fazenda 

004/20217 Irailde Gonçalves Bizarrias Secretário Municipal de Saúde 

005/2021 Gabriela Zibetti Controlador Interno 

006/20218 Carlos Lima de Sousa Secretário Municipal de Indústria, 
Comércio e Agronegócio 

 

4 https://jacunda.pa.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Portarias-n%C2%B0001-2021.pdf 
5 https://jacunda.pa.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Portarias-n%C2%B0002-2021.pdf 
6 https://jacunda.pa.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Portarias-n%C2%B0003-2021.pdf 
 
 
7 https://jacunda.pa.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Portarias-n%C2%B0004-2021.pdf 
8 https://jacunda.pa.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Portarias-n%C2%B0006-2021_0001.pdf  

https://jacunda.pa.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Portarias-n%C2%B0001-2021.pdf
https://jacunda.pa.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Portarias-n%C2%B0002-2021.pdf
https://jacunda.pa.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Portarias-n%C2%B0003-2021.pdf
https://jacunda.pa.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Portarias-n%C2%B0004-2021.pdf
https://jacunda.pa.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Portarias-n%C2%B0006-2021_0001.pdf
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007/20219 Maria Marta Souza Costa Secretário Municipal de Políticas 
para as Mulheres  

008/202110 Joás Rodrigues Oliveira Secretário Municipal de 
Agricultura e Pesca 

009/202111 Eliane Santos Pinheiro Secretário Municipal 
Administração e Planejamento 

010/202112 Celso Marcos Secretário Municipal de Obras, 
Infraestrutura e Serviços Urbanos 

011/202113 Aline Souza Tavares Secretário Municipal de 
Assistência Social 

012/202114 Neusilene Souza Costa Secretário Municipal de Habitação 
Social e Terras Patrimoniais 

013/202115 Paulo Rogério de Almeida Secretário Municipal de Meio 
Ambiente e Turismo. 

023/202116 Fábio de Souza Assunção Secretário Municipal de Cultura, 
Desporto e Lazer. 

033/202117 Savana Vieira Veiga Procurador Geral do Município 

 

Resta demonstrado o cumprimento do disposto no inciso I, “a”, do art. 13, da 

IN nº 16/2021.  

 

Na primeira reunião realizada, em 02/01/2021, com os Secretários Municipais, 

Controlador Interno, Responsáveis Jurídicos e Contábeis, após as orientações jurídicas e 

contábeis, por provocação da Controladoria Interna (Memo. 001/2021), o Gestor Municipal 

determinou que todos os Secretários Municipais providenciassem o Inventário Patrimonial 

 

9 https://jacunda.pa.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Portarias-n%C2%B0007-2021.pdf  
10 https://jacunda.pa.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Portarias-n%C2%B0008-2021.pdf 
11 https://jacunda.pa.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Portarias-n%C2%B0009-2021.pdf 
12 https://jacunda.pa.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Portarias-n%C2%B0010-2021.pdf 
13 https://jacunda.pa.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Portarias-n%C2%B0011-2021.pdf  
14 https://jacunda.pa.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Portarias-n%C2%B0012-2021.pdf  
15 https://jacunda.pa.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Portarias-n%C2%B0013-2021.pdf  
16 https://jacunda.pa.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Portarias-n%C2%B0023-2021.pdf 
17 https://jacunda.pa.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Portarias-n%C2%B0033-2021.pdf 

https://jacunda.pa.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Portarias-n%C2%B0007-2021.pdf
https://jacunda.pa.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Portarias-n%C2%B0008-2021.pdf
https://jacunda.pa.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Portarias-n%C2%B0009-2021.pdf
https://jacunda.pa.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Portarias-n%C2%B0010-2021.pdf
https://jacunda.pa.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Portarias-n%C2%B0011-2021.pdf
https://jacunda.pa.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Portarias-n%C2%B0012-2021.pdf
https://jacunda.pa.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Portarias-n%C2%B0013-2021.pdf
https://jacunda.pa.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Portarias-n%C2%B0023-2021.pdf
https://jacunda.pa.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Portarias-n%C2%B0033-2021.pdf
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Inicial de seus respectivos órgãos, tendo em vista que, até aquela data, não havia sido 

entregue a documentação solicitada, em consonância ao art. 6º da IN 16/2020. 

 

No Memo. 001/2021-CONTRIN, recomendou, ainda, que, após o recebimento 

do Inventário Patrimonial Inicial de todos os órgãos, estes fossem encaminhados aos 

Departamentos de Patrimônio e de Almoxarifado, para elaboração e de Relatórios de 

Avaliação dos Bens Móveis, Imóveis e de Consumo, descrevendo o estado em que se 

encontram e respectivas condições de armazenamento, bem como a confecção dos 

respectivos Termos de Responsabilidade, e demais Termo de Recebimento, Termo de 

Armazenagem, Termo de Distribuição, Termo de Controle e referências legistivas. 

 

Ainda, recomendou que fosse solicitado à Procuradoria Jurídica do Município 

cópia dos atos normativos municipais relacionados à gestão patrimonial e de almoxarifado.  

 

Através do Decreto nº 002/2021/PMJ/PA18 de 04 de janeiro de 2021, foram 

delegados poderes para movimentação financeira em contas bancárias da Prefeitura 

Municipal e Fundos Municipais e Fundos Municipais de Jacundá/PA e dá outras 

providências, e foram oficiadas as instituições financeiras para proceder assenhaas em 

bancos e em todas as demais entidades públicas ou privadas, nas quais a Adminsitração 

mantenha registros cadastrais, em consonância com os incisos II e III do art. 13 da IN nº 

16/2020-TCM/PA. 

 

O Registro Eletrônico do Gestor Municipal e dos demais ordenadores de 

despesa, controlador intereno, responsáveis pela área jurídica e contábil, junto ao TCM/PA, 

através do Portal dos Juridicionaodos e Sistema UNICAD, observando-se as normativas 

existentes, editadas no âmbito do Tribunal de Contas dos Municípios (art. 13, IV, da IN nº 

16/2020-TCM/PA). 

 

 

18 https://jacunda.pa.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/decreto-n%C2%B0-002-2021-1.pdf 

https://jacunda.pa.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/decreto-n%C2%B0-002-2021-1.pdf
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No dia 09 de janeiro de 2021, a Senhora Daiane Rodrigues Santana, ocupante 

do Cargo de Provimento em Comissão de Chefe de Gabinete (Portaria nº 001/2021) e 

Representante do Governo Eleito (Decreto nº 081/2020), CERTIFICOU que, até a aquela 

data, a Comissão Adminsitrativa de Transição de Mandato do Poder Executivo de 

Jacundá NÃO entregou na integralidade o rol de documentos solicitados pela Equipe 

de Governo Sucessor, em consoância com a Instrução Normativa nº 016/2020-

TCM/PA, tampouco encaminhou relatório conclusivo, embora tenha se comprometido 

a fazer, por meio de Ofício nº 003/202-CATM, expedido em 11 de dezembro de 2020. 

 

CERTIFICOU ainda que a certidão seria encaminhada à Procuradoria Geral 

do Município, à Controladora Interna, para análise de providências, no âmbito de susas 

competências, bem como, ao Ministério Público do Estado do Pará e ao Tribunal de Contas 

dos Municípios do Estado do Pará, conforme disciplina o §1º do art. 10 da IN nº 016/2020. 

 

Em 14/01/2021, foi protocolado (protocolo nº 006/2021) o Ofício nº 039/2021-

GP, que encaminha ao Ministério Público Estadual a CERTIDÃO DE NÃO RECEBIMENTO 

DE RELATÓRIO CONCLUSIVO E DOCUMENTOS DE TRANSIÇÃO, para providências 

que entender necessárias, conforme §1º do art. 10 da IN nº 16/2020-TCM/PA. 

 

Ao Conselheiro Presidente do TCM-PA a referida certidão foi encaminhada, 

por e-mail (protocolo@tcm.pa.gov.br), através de Ofício nº 040/2021-GP, solicitando 

providências na forma do §1º do art. 10 da IN nº 16/2020. Esta solicitação foi recebida e 

autuada sob nº de PROC 202100274-00. 

 

Ao receber o Ofício nº 038/2021-GP, de 15/01/2021, que lhe encaminha a 

referida CERTIDÃO DE NÃO RECEBIMENTO DE RELATÓRIO CONCLUSIVO E 

DOCUMENTOS DE TRANSIÇÃO, a Controladoria Interna, considerando o §1º do art. 13 

da IN nº 016/2020-TCM/PA, mediante Ofício nº 009/2021-CONTRIN, RECOMENDOU ao 

Gestor Municipal que solicitasse aos Secretários Municipais o encaminhamento a esta 

Controladoria Interna, impreterivelmente, até o dia 25/01/2021, o levantamento de 

compromissos financeiros assumidos pela Gestão Sucedida, que afetem o mandato 

mailto:protocolo@tcm.pa.gov.br
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seguinte, quanto aos fornecedores; às folhas de pagamento, consignados e recolhimentos 

previdenciários em atraso; acordos extra e judicialmente firmados; outros. 

 

No que tange aos imóveis alugados, foi recomendado que encaminhasse 

cópia dos contratos administrativos, dos termos aditivos, bem como das respectivas contas 

de energia, certificando-se que os imóveis realmente estão sendo ocupados pela 

Administração Pública Municipal, qual a finalidade pública e a justificativa para as referidas 

locações. 

 

Ainda, foi solicitado ao Secretário Municipal de Finanças e Fazenda que 

informe os saldos das disponibilidades financeiras remanescentes da gestão anterior, de 

caixa e/ou bancárias. 

 

Por derradeiro, sugeriu que fosse solicitada à Procuradoria Geral do 

Município, relação de procedimentos judiciais em andamento, precatórios expedidos, e 

procedimentos junto ao Ministério Público Estadual e Federal, para análise de metas e 

riscos fiscais. 

 

Na mesma data (15/01/2021), a Controladoria Interna, por meio de Oficío nº 

007/2021-CONTRIN, NOTIFICOU a Senhora Eliene Cardoso de Oliveira (Controle Interno 

do Município de Jacundá, no Exercício 2020), a apresentar Relatório Anual do Controle 

Interno Consolidado do ano de 2020 (Relatório Consolidado da Prestação de Contas), 

conforme matriz Única de Análise dos Portais de Transparência (Intrumentos de 

Planejamento e Gestão Fiscal, VI – Relatório Anual do Controle Interno), tendo em vista o 

recebimento da citada certidão, bem como pelo fato de o Portal de Transparência, ter sido 

alimentado até 04 de novembro de 2020. 

De igual forma, foi notificado o Senhor Ismael Gonçalves Barbosa, Prefeito de 

Jacundá no Exercício de 2020, por meio de Ofício nº 008/2021-CONTRIN. 

 

Também, em 20/01/2021, foi dada publicidade a DECLARAÇÃO, firmada 

pela ocupante do Cargo de Controlador Interno, Gabriela Zibetti, e pelo Prefeito, Itonir 
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Aparecido Tavares, de que foi solicitado o Relatório Anual do Controle Interno Consolidado 

do ano de 2020 às pessoas competentes e responsáveis pela elaboração e publicação, ao 

Ex-Prefeito, do exercício de 2020 e ao Controlador Interno do exercício de 2020, ao qual 

ainda não foi disponibilizado no Portal da Transparência da Prefeitura do Município de 

Jacundá, por falta de envio de documentação dos responsáveis à época do fato. E que o 

atual Prefeito do Município de Jacundá não possui nenhuma pendência referente ao ano 

de 2020. 

 

3. DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO MOMENTÂNEO DO INCISO 

IV E DO §1º DO ART. 13 DA IN Nº 16/2020-TCM/PA. 

 

Conforme mencionado no tópico anterior, foi certificado em 09/01/202, que, a 

Comissão Administrativa de Transição de Mandato do Poder Executivo de Jacundá 

NÃO entregou na integralidade o rol de documentos solicitados pela Equipe de 

Governo Sucessor, em consoância com a Instrução Normativa nº 016/2020-TCM/PA, 

tampouco encaminhou relatório conclusivo, o que impossibilita, neste momento, a 

remesa ao TCM/PA e ao MPE/PA a cópia do relatório conclusivo, eis que não recebido. 

 

Não é de mais lembrar que a omissão do da CATM do Poder Executivo 

(Governo Sucedido) de apresentar a documentação e relatório conclusivo ao Chefe do 

Poder Executivo Eleito (art. 6º e art. 10, caput, da IN nº 016/2020-TCM/PA) foi comunicada, 

tanto ao MPE/PA (Ofício nº 0039/2021-GP) e ao TCM/PA (Ofício 040/2021-GP, PROC 

202100274-00), conforme orientação do §1º do art. 10 da IN nº 016/2020-TCM/PA. 

 

De igual infortúnio, fica impossibilitada a Controladoria Interna de cumprir as 

exigências do §1º, “a”, do art. 13 da IN nº 016/2020-TCM/PA, tendo em vista, o não 

recebimento dos documentos e informações que deveriam ser apresentadas durante a 

transição, configurando-se omissão do poder-dever de agir da CATM-Governo Sucedido. 

 

Quanto à conferência dos bens móveis, imóveis e materiais, para fins de 

emissão de novos Termos de Responsabilidade (alínea “b” do §1º do art. 13 da IN nº 
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16/2020-TCM-PA), esta Controladoria Interna recomendou providências (Memo. nº 

001/2020-CONTRIN), solicitando fosse realizados Inventários Patrimoniais Iniciais por 

todos os órgãos (em elaboração); e posterior Relatório de Avaliação dos Bens Móveis, 

Imóveis e de Consumo pelos Departamentos de Patrimônio e de Almoxarifado, e lavratura 

dos Termos de Responsabilidade; bem como solicitou cópias dos regulamentos municiais 

quanto à gestão patriminial. 

 

Também não foi possível, até a presente data, fazer o levantamento integral 

dos compromissos financeiros firmados pelo governo sucedido para o período do mandato 

seguinte, conforme alínea “c” do §1º do art. 13 da IN nº 016/2020, seja pela falta da 

recimento de documentos e informações intregrais, conforme certidão, seja pela falta de 

alimentação de informações do portal da transparência após o dia 04 de novembro de 2020, 

seja pela falta de acesso ao banco de dados do sistema contábil (ASPEC), referente ao 

exercício anterior, o que se entende como afronta pela Gestão Sucedida ao art. 6º, 9º, caput 

e §1º, 10, capu e §2º, art. 12, II e III, da IN nº 016/2020-TCM/PA, bem como à Lei de 

Responsabilidade Fiscal (art. 48 e 48-A Lei Complementar nº 101/200019), alterados pela 

Lei de Transparência (art. 1º e 2º da Lei Complementar nº 131/2009), à Lei de Acesso à 

Informação (art. 6º, I, Lei 12.527/201120), e aos princípios que regem a Aministração Pública 

(art. 37, caput, da CRFB/88). 

No que tange às informações pertinentes aos atos de fixação de remuneração 

de subsídios, bem como diárias de viagem, como vigência de 2020 (alínea “e” do §1º do 

art. 13 da IN nº 016/2020-TCM/PA), foi possível o acesso da respectiva legislação pelo site 

da Câmara Municipal de Jacundá, uma vez que o acesso ao Portal da Prefeitura de Jacundá 

foi bloqueado, e, não se tendo acesso ao banco de dados. 

 

Ato Normativo Assunto Endereço Eletrônico 

Lei Municipal Nº 2.628, 
de 25 fevereiro de 2019 

Recepciona o aumento do piso 
nacional das categorias de 
agente comunitário de saúde e 
agente de combate a 
endemias, previsto no § 1º, do 

http://camaradejacunda.pa.gov.br/upload/1b05d
e5fc478eea5549970467c44.pdf 
 

 

19 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm 
20 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm 

http://camaradejacunda.pa.gov.br/upload/1b05de5fc478eea5549970467c44.pdf
http://camaradejacunda.pa.gov.br/upload/1b05de5fc478eea5549970467c44.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
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Art. 9º - A da Lei Federal Nº 
11.350/06. 

Lei Municipal Nº 
2.422/07, de 02 de 
janeiro de 2007 

Dispõe sobre a reestruturação 
do plano de cargos, carreiras e 
renumeração em educação 
pública municipal, do município 
de Jacundá, estado do Pará, e 
da outras providências. 

http://camaradejacunda.pa.gov.br/upload/3642f
a458d8816a3c44eea13adb1.pdf 
 
 

Lei Municipal 
Complementar nº 
2.530/2012 - PCCE 

Altera e revoga dispositivos da 
Lei Municipal n° 2.504/11, 
plano de cargos, carreira e 
remuneração dos 
trabalhadores em educação 
básica do Município de 
Jacundá. 

http://camaradejacunda.pa.gov.br/upload/01361
9a1868d881daccb2c46765e.pdf 
 

Lei Municipal nº 
2504/2011-PCCR 
Educacao 

Dispõe sobre a reformulação e 
adequa o plano de cargos, 
carreira e remuneração dos 
trabalhadores em educação 
básica, bem como sua gestão, 
no município de jacundá, 
estado do Pará, e dá outras 
providências. 

http://camaradejacunda.pa.gov.br/upload/5db6e
a303477bfb70775a0c5a138.pdf 
 

Lei Complementar Nº 
2.521/11, de 06 de 
setembro de 2011 

Altera e Revoga Dispositivos 
da Lei Municipal 
Complementar Nº 2.479/11 

http://camaradejacunda.pa.gov.br/upload/73f6c
b8cd2def0172b7d5ec88c1e.pdf 
 

Lei Municipal Nº 
2.613/2017, de 27 de 
Junho de 2017 

Dispõe sobre o reajuste dos 
vencimentos dos servidores 
públicos vinculados a 
Secretaria Municipal de Saúde 
do Município de Jacundá/PA, 
bem como altera os anexos VIII 
e IX da Lei Municipal Nº 
2.571/2014. 

http://camaradejacunda.pa.gov.br/upload/04f4b
0f4b746ecc469091944c6c0.pdf 
 

Lei Municipal 
Complementar Nº 
2.479/11, de 17de maio 
de 2011 - RJU 

Dispõe sobre o Regime 
Jurídico dos Servidores 
públicos e civis do Município de 
Jacundá, das autarquias e das 
fundações públicas municipais 
e dá outras providências. 

http://camaradejacunda.pa.gov.br/upload/a3c54
d16bb224624816286feb29d.pdf 
 

Lei Municipal Nº 2.571, 
de 16 de maio de 2014 

Que reformula e adequa o 
PCCS - Plano de Cargos, 
Carreira e Salários dos 
Servidores da Secretaria 
Municipal de Saúde da 
Prefeitura Municipal de 
Jacundá/PA, e dá outras 
providências. 

http://camaradejacunda.pa.gov.br/upload/44581
aeed4c702c1fbdf440bd8b4.pdf 
 

Lei Municipal Nº 
2.452/2008, de 16 de 
dezembro de 2008 

Institui a nova estrutura 
organizacional e dispõe sobre 
o plano de carreira, cargos e 
vencimentos do quadro de 
Pessoal, disciplina a avaliação 
de desempenho dos servidores 
públicos da Câmara Municipal 

http://camaradejacunda.pa.gov.br/upload/46a15
b85432a61d6c3a8890bc433.pdf 
 

http://camaradejacunda.pa.gov.br/upload/3642fa458d8816a3c44eea13adb1.pdf
http://camaradejacunda.pa.gov.br/upload/3642fa458d8816a3c44eea13adb1.pdf
http://camaradejacunda.pa.gov.br/upload/013619a1868d881daccb2c46765e.pdf
http://camaradejacunda.pa.gov.br/upload/013619a1868d881daccb2c46765e.pdf
http://camaradejacunda.pa.gov.br/upload/5db6ea303477bfb70775a0c5a138.pdf
http://camaradejacunda.pa.gov.br/upload/5db6ea303477bfb70775a0c5a138.pdf
http://camaradejacunda.pa.gov.br/upload/73f6cb8cd2def0172b7d5ec88c1e.pdf
http://camaradejacunda.pa.gov.br/upload/73f6cb8cd2def0172b7d5ec88c1e.pdf
http://camaradejacunda.pa.gov.br/upload/04f4b0f4b746ecc469091944c6c0.pdf
http://camaradejacunda.pa.gov.br/upload/04f4b0f4b746ecc469091944c6c0.pdf
http://camaradejacunda.pa.gov.br/upload/a3c54d16bb224624816286feb29d.pdf
http://camaradejacunda.pa.gov.br/upload/a3c54d16bb224624816286feb29d.pdf
http://camaradejacunda.pa.gov.br/upload/44581aeed4c702c1fbdf440bd8b4.pdf
http://camaradejacunda.pa.gov.br/upload/44581aeed4c702c1fbdf440bd8b4.pdf
http://camaradejacunda.pa.gov.br/upload/46a15b85432a61d6c3a8890bc433.pdf
http://camaradejacunda.pa.gov.br/upload/46a15b85432a61d6c3a8890bc433.pdf
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de Jacundá/PA e dá outras 
providências. 

Lei Municipal Nº 
2.163/93, de 16 de 
março de 1993 

Dispõe sobre vencimentos dos 
funcionários públicos 
municipais e dá outras 
providencias, etc... 

http://camaradejacunda.pa.gov.br/upload/54956
c3055aec6bcf4718af92acc.pdf 
 

Lei Municipal Nº 2.621, 
de 12 de Julho de 2018 

Dispõe sobre o reajuste dos 
vencimentos dos servidores 
públicos vinculados á 
Secretaria Municipal de Saúde 
do Municipio de Jacundá/PA, 
bem como altera os anexos VIII 
e IX da Lei Municipal Nº 
2571/2014. 

http://camaradejacunda.pa.gov.br/upload/766b2
5f31904e8df5e2f41ca34e8.pdf 
 

Lei Municipal Nº 
2.452/2008, de 16 de 
dezembro de 2008 

Institui a nova estrutura 
organizacional e dispõe sobre 
o plano de carreira, cargos e 
vencimentos do quadro de 
Pessoal, disciplina a avaliação 
de desempenho dos servidores 
públicos da Câmara Municipal 
de Jacundá/PA e dá outras 
providências. 

http://camaradejacunda.pa.gov.br/upload/b0255
e227614ad99d9ea0355a304.pdf 
 

Lei Complementar Nº 
2.566/14, de 02 de 
dezembro de 2014 

Dispõe sobre a reformulação e 
adequa o plano de cargos, 
carreira e renumeração dos 
servidores públicos do poder 
executivo do município de 
Jacundá-PA. 

http://camaradejacunda.pa.gov.br/upload/53ca7
84c3af394680866d472ffcb.pdf 
 

 

Neste ponto, cumpre asseverar que o Prefeito Eleito tomou medidas 

administrativas preventivas para controle de gastos iniciais, em especialmente, quanto à 

exoneração de todos os servidores ocupantes de cargos em provimento em comissão e 

das funções gratificadas (art. 1º e 2º do Decreto nº 001/2021, de 02/02/202)21. 

 

Outro ponto a ser destacado, faz referência às folhas de pagamento referente 

ao mês de dezembro/2020, não pagas pelo Governo Sucedido, e, em razão da falta de 

informações e de acesso ao banco de dados no sistema contábil, referente ao exercício 

2020, fez-se necessário o ajuizamento de AÇÃO CONSTITUTIVA DE EMPENHO E 

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR DE DESPESAS NÃO EMPENHADAS E NÃO 

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR C/ PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

 

21 https://jacunda.pa.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Decreto-001-2021-GP.pdf 

http://camaradejacunda.pa.gov.br/upload/54956c3055aec6bcf4718af92acc.pdf
http://camaradejacunda.pa.gov.br/upload/54956c3055aec6bcf4718af92acc.pdf
http://camaradejacunda.pa.gov.br/upload/766b25f31904e8df5e2f41ca34e8.pdf
http://camaradejacunda.pa.gov.br/upload/766b25f31904e8df5e2f41ca34e8.pdf
http://camaradejacunda.pa.gov.br/upload/b0255e227614ad99d9ea0355a304.pdf
http://camaradejacunda.pa.gov.br/upload/b0255e227614ad99d9ea0355a304.pdf
http://camaradejacunda.pa.gov.br/upload/53ca784c3af394680866d472ffcb.pdf
http://camaradejacunda.pa.gov.br/upload/53ca784c3af394680866d472ffcb.pdf
https://jacunda.pa.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Decreto-001-2021-GP.pdf
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URGÊNCIA SATISFATIVA (P. 0800011-19.2021.8.14.0026 – Pje/TJPA), sendo concedida 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para determinar à autoridade administrativa responsável 

por ordenar despesas na atual gestão proceda ao empenho, liquidação e pagamento 

de salário de servidores públicos municipais, referente à folha de pagamento do mês 

de DEZEMBRO DE 2020, sem deixar de observar o disposto no art. 22 do Decreto nº 

93.872/198622 e Lei nº 4.320/196423, especificamente o art. 37 da Lei do Orçamento 

Público. 

 

De forma que, a atual Gestão Municipal efetuou o pagamento da folha do mês 

de dezembro de 2020, bem como de janeiro/2021, o que pode comprometer o limite com 

despesas com pessoal (LC nº 101/2000), devendo ser revisto o planejamento inicial, bem 

como tomadas de medidas de contingenciamento, caso necessário. 

 

Com relação à adotação de todas as providências necessárias, perante os 

novos mandatários e de toda a nova equipe de gestão, pertinentes ao pleno conhecimento 

e atendimento das disposições fixadas por este TCMPA, destacando-se, dentre estas a 

Instrução Normativa nº 02/2019/TCMPA, que disciplina “os procedimentos para 

apresentação eletrônica das remessas de dados mensais, prestações de contas e demais 

documentos complementares, matriz de saldos contábeis e respectivas retificadoras, a 

partir do exercício de 2020, no âmbito do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do 

Pará e dá outras providências” (alínea “f” do §1º da IN nº 16/2020), ressalta-se que não 

foram disponibilizadas pela CATM (Governo Sucedido) as informações e documentos 

necessários à remessa de dados no mês de dezembro /2020, conforme obrigação prevista 

no inciso III do art. 12 da IN nº 16/2020-TCM/PA24. 

 

22 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d93872.htm 
23 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm 
24 III – disponibilizar, na forma e prazos previstos pelas legislações de regências e demais normas editadas pelo 
TCMPA, destacadamente junto à Instrução Normativa nº 02/2019/TCMPA, as informações e documentos necessários 
à remessa de dados do mês de dezembro (dados orçamentários, financeiros e patrimoniais, em arquivo no formato do 
sistema e-Contas, assim como os arquivos referentes à folha de pagamento, conforme layout estabelecido na 
Resolução nº 9.065/2008/TCMPA), Matriz de Saldos Contábeis (MSC) do mês de dezembro, das prestações de contas 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d93872.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm
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No entanto, as orientações, quanto às disposições fixadas por este TCMPA, 

foram prestadas na primeira Reunião de Secretários ocorrida em 02/01/2021, pelos 

Responsáveis Jurídicos e Contábeis e pela Controladoria Interna, bem como foi criado 

grupo de secretários, na rede social whatsapp, para esclarecimentos e orientações, além 

de fornecidas cópias das instruções normativas, em especial a Instrução Normativa nº 

02/2019/-TCM/PA. 

 

Também, para condução e orientação destes trabalhos foi realizada 

contratação da empresa Jorge Luis Oliveira ME (CNPJ nº 09.511.315/0001-78), para 

prestação de serviços de assessoria e contabilidade pública, para atender as necessidades 

da Prefeitura de Jacundá, elaborando orçamento, PPA (Plano Purianual), LDO (Lei De 

Diretrizes Orçamentárias), LOA (Lei Orçamentária Anual), Execução Orçamentária Anual, 

Execução Orçamentária e Prestação De Contas RREO (Relatório Resumido De Execução 

Orçamentária), RGF (Relatório De Gestão Fiscal), Balanço Geral, SIOPE (Educação), 

SIOPS (Saúde), SISTN (Caixa), além das prestações de conta do Fundo de Educação, 

Saúde, Assintência Social e Meio Ambiente, alimentando o portal SPE do Tribunal de 

Contas do Município (Processo Licitatório: 6/2021-002 - Inexigibilidade). 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

4.1 Diante de todo exposto, fica evidente que a Comissão Adminsitrativa do 

Poder Executivo Municipal (Governo Sucedido) deixou de apresentar ao Chefe do Poder 

Executivo Eleito a documentação mínima para a transição municipal (art. 6º da IN nº 

016/2020-TCM/PA), tampouco elaborou o relatório conclusivo (art. 10, caput e §2º, da IN 

nº 16/2020), o que foi certificado e devidamente comunicado tanto ao MPE/PA (Ofício nº 

0039/2021-GP) e como ao TCM/PA (Ofício 040/2021-GP), conforme orientação do § 1º do 

 

do 3º Quadrimestre , Relatório de Gestão Fiscal (RGF) se demais relatórios mensais e bimestrais, bem como, no caso 
específico do Chefe do Executivo Municipal, a 13ª Remessa de Dados Mensais; o Relatório Resumido de Execução 
Orçamentária e o Balanço Geral, por intermédio dos respectivos sucessores; 
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art. 10 da IN º 16/2020-TCM/PA, bem como à Controladoria Interna e à Procuradoria 

Jurídica do Município. 

 

4.2 Embora a Controladoria tenha feito algumas recomendações (Memo. 

001/2021 e Ofício nº 009/2021) a falta de apresentação de documentação e de relatório 

conclusivo pela Equipe do Govereno Sucedido, ficou evidenciada a impossibilidade da 

atual Gestão de remeter o relatório conclusivo, ao TCM/PA e ao MPE/PA (art. 13, VI, da 

IN nº 16/2020-TCM), a esta Controladoria Interna de cumprimento do disposto no §1º, 

alíneas “a” a “f” do art. 13 da IN nº 016/2020-TCM/PA, conforme explando anteriormente. 

 

4.3 Desta forma, RECOMENDA-SE: 

4.3.1 Seja encaminhada, mediante ofícios, cópia do presente RELATÓRIO DA 

CONTROLADORIA INTERNA Nº 001/2021, de forma preliminar, para ciência do ao 

TCM/PA e ao MPE/PA, para serem anexados aos procedimentos instaurados quando da 

comunicação de não recebimento do Relatório Conclusivo e da Documentação Integral da 

Transição Municipal, conforme orientação da IN nº 16/2020-TCM/PA (art. 10, §1º); bem 

como ao Poder Legislativo Municipal, para providências que entenderem necessárias; 

4.3.2 De igual forma, seja encaminhado cópia do presente RELATÓRIO DA 

CONTROLADORIA INTERNA Nº 001/2021 à Procuradoria Jurídica do Município, para 

análise e orientações jurídicas de providências a serem tomadas; e ao Contador Oficial, 

para as devidas orientações contábieis; 

4.3.3 Seja encaminhado ofício ao Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado do Pará solicitando cópias das informações e documentos eventualmente 

encaminhados pelo Governo Sucedido ao Egrégio Tribunal de dados do mês de dezembro 

(dados orçamentários, financeiros e patrimoniais, em arquivo no formato do sistema e-

Contas, assim como os arquivos referentes à folha de pagamento, conforme layout 

estabelecido na Resolução nº 9.065/2008/TCMPA), Matriz de Saldos Contábeis (MSC) do 

mês de dezembro, das prestações de contas do 3º Quadrimestre/2020, Relatório de Gestão 

Fiscal (RGF) se demais relatórios mensais e bimestrais, bem como, no caso específico do 

Chefe do Executivo Municipal, a 13ª Remessa de Dados Mensais; o Relatório Resumido 
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de Execução Orçamentária e o Balanço Geral, uma vez que não entregues ao Governo 

Sucessor; 

4.3.4 Uma vez obtidas as informações solicitadas, sejam encaminhadas a 

esta Controladoria Interna, para cumprimento do §§1º e 2º do art. 13 da IN nº 016/2020 da 

IN nº 016/2020-TCM/PA. 

4.3.4 Seja criado um Comitê de Contingênciamento de Despesas, para avaliar 

as medidas necessárias para controle dos gastos de recursos públicos, em razão dos 

compromissos financeiros, referentes a 2020, com reflexos neste mandato, em especial, 

com despesas com pessoal, aluguéis, energia, água, destre outros que estão sendo 

levantados. 

 

Jacundá/PA, 29 de janeiro de 2021. 

 
 
 
 

Gabriela Zibetti 
Controlador Interno 

Portaria nº 005/2021-GP 
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