


































































CÁMARÁ MUNICIPAL DE 

RIO VERDE 
v(x:C. (()'srRuNDo o 

EO 

IX - relatório emitido pelo controlador interno sobre as contas do exercício de referência, 
contendo manifestação sobre os registros contábeis e a documentação de suporte e se foram 
ou não constatados atos ilegais, ilegítimos ou antieconômicos ou que acarretaram dano ao 
erário, informando ainda, as medidas tomadas para saneamento das irregularidades caso 
identificadas." (NR), do Art. 3° da Instrução Normativa 00008/2015; 
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CERTIDÃO 

A Controladoria Interna da Câmara Municipal de 
Rio Verde, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições 
constitucionais e regimentais. 

Declaramos para todos os fins e efeitos que se fizerem necessários que os 
documentos contábeis originais encontram-se sob a guarda desta Controladoria, devidamente 
arquivados, que as demonstrações contábeis refletem os fatos reais, e que o Sistema de Controle 
Interno executa todos os controles constantes da Resolução Normativa n.° 004/2011 TCM-GO, 
informado ainda, as medidas tomadas para saneamento dos irregularidades acaso encontradas. 

Certifica ainda no âmbito das atribuições que lhe são conferidas que foram 
executados todos os controles constantes da Resolução Normativa n.° 004/2001 TCM-GO, bem 
como verificados e autuados todas contas públicas que compõe o movimento financeiro dos meses 
de janeiro a dezembro do ano de 2020 desta Casa de Leis, sendo constatado o seguinte: 

A CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNICIPAL, no uso de 
suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no Art. 3, Inciso IX, da Instrução Normativa 
n.° 00008/2015, CERTIFICA que a execução Orçamentária e Financeira do exercício de 2020, 
foi feita em conformidade com o Plano Plurianual, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com a 
Leia Orçamentária Anual no que diz respeito ao PODER LEGISLATIVO. 

Da Execução Orçamentária e Financeira - Os instrumentos de controle da 
execução orçamentária e financeira permanecem atualizados na sede da Câmara, à disposição do 
Controle Interno e do Tribunal de Contas. 

Os empenhos anulados foram processados através da extração da "Nota de 
Anulação de Empenho". 
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NO 

Os pagamentos das despesas foram processados através da emissão de Ordem de 
Pagamento, que entre outras informações, possui o nome do credor, o valor exato a pagar, a unidade 
gestora responsável pelo pagamento, o número da conta bancária e cheque, da nota de empenho e 
da nota fiscal respectiva, quando for o caso. 

Nas quitações efetuadas aos credores foram colhidas às assinaturas em recibos 
ou nas Notas de Pagamentos. 

O sistema de pessoal ativo - A Câmara Municipal mantém registro 
informatizado e individualizado de todos os servidores públicos, incluídos os ocupantes de cargo 
em comissão, devidamente atualizados. 

Dos bens patrimoniais - O controle dos bens foi efetuado por servidor 
designado oficialmente, de acordo com a unidade orçamentária e órgão centralizador. 

Os materiais permanentes, na aquisição ou incorporação ao patrimônio, 
receberam números seqüenciais de registro patrimonial para identificação e inventário. 

Os bens patrimoniais foram registrados em fichas contendo a data de aquisição, 
incorporação ou baixa a descrição do bem, a quantidade e o valor, além do número do processo e 
identificação e do responsável por sua guarda e conservação. 

A Administração Municipal centralizadora no controle de bens patrimoniais 
realizou durante o exercício, inventário físico dos bens patrimoniais, com o objetivo de: atualizar os 
registros e controles administrativo e contábil, confirmar a responsabilidade dos agentes 
responsáveis por sua guarda e instruir as prestações de contas anuais. 

O registro dos veículos e máquinas pertencentes à Câmara Municipal está 
mantido em fichas devidamente numeradas, com indicação da marca, cor, ano de fabricação, tipo, 
número da nota fiscal, modelo, número do motor e do chassis, data de aquisição, placa e número do 
registro no Departamento de Trânsito, juntamente com cópia da documentação original do veículo. 

O controle da quilometragem, é feito mensalmente, conforme demonstra a 
planilha de consumo de combustíveis e lubrificantes, e dos serviços mecânicos, das peças e 
acessórios utilizados nos mesmos, mencionadas a quantidade, o valor e a data da realização da 
despesa. 

Dos bens em almoxarifado - A Câmara Municipal possui controle de 
almoxarifado, todos bens de consumo adquiridos são controlados por agente responsável por sua 
guarda e administração, através de fichas de controle, preenchidas com base na nota de empenho e 
nota fiscal na data da entrega do material. 

Os materiais guardados no almoxarifado são solicitados através de requisição, 
citando o tipo de material, o nome e assinatura do requisitante e a destinação do mesmo. 
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Das licitações, contratos, convênios, acordos e ajustes - As licitações, 
contratos, convênios, acordos e ajustes, porventura firmados durante os meses de janeiro a 
dezembro de 2020, bem como dos demais meses, constituem processo próprio, o qual se encontra 
devidamente autuado e arquivado pela controladoria, em ordem seqüencial, contendo os elementos 
básicos para fins de identificação. 

A Câmara Municipal mantém cadastro atualizado de todas as empresas que 
fornecem materiais e equipamentos, bem como os prestadores de serviços. 

As obras públicas, inclusive reformas - Não houveram obras públicas durante 
o exercício de 2020. 

Das operações de créditos e dos suprimentos de fundos - Não houve nos 
meses de janeiro a dezembro de 2020. 

As doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos - Não houve 
doações, nem subvenções, auxílios e contribuições concedidas de janeiro a dezembro de 2020. 

Informamos ainda que todos documentos originais que comprovam a execução 
orçamentária, financeira e patrimonial, bem como às prestações de contas e os demonstrativos das 
receitas e despesas desta Câmara, estão sob guarda desta controladoria, devidamente arquivados à 
disposição do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e demais órgãos de 
fiscalização das contas públicas. 

Controladoria Interna da Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, aos 
31 dias do mês de dezembro de 2020. 

Temístocles Cruvinel da Silva 
Controlador Interno da Câmara 


