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PARECER DE ANÁLISE 

 

Objeto analisado: Contas relativas ao 3º Quadrimestre/2022. 

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Barcarena. 

 

Em atendimento à exigência do item 2, do Anexo I, da Resolução nº 02/2015/TCM-PA, no que 

se refere às contas prestadas pelo Prefeito do Município de Barcarena, nos termos do artigo 74 da 

Constituição Federal, analisamos as contas relativas ao 3º Quadrimestre de 2022, notadamente 

no que respeita ao cumprimento das disposições constitucionais e legais relativas à forma e ao 

conteúdo dos demonstrativos e demais documentos apresentados. 

Na análise foi possível observar que a prestação de contas foi elaborada com observância 

dos parâmetros da mencionada Resolução, tendo os demonstrativos contábeis e de gestão fiscal 

de acordo com os modelos e orientações definidos pela Lei Federal nº. 4.320/1964, pela 

Secretaria do Tesouro Nacional e decisões emanadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios 

do Estado do Pará. 

No que se refere à Gestão Patrimonial, constatou-se que todos os bens que ingressaram 

no patrimônio, receberam plaquetas de identificação e foram registrados na contabilidade, pelos 

valores de aquisição, e no Controle Patrimonial, já visando a disponibilização destas informações 

no Portal da Transparência Municipal. Quantos aos bens de almoxarifado, estes foram baixados 

com base nas requisições administrativas. Com isso, conclui-se que a gestão patrimonial do 

período em análise foi eficiente e alcançou os resultados pretendidos. 

Observamos, ainda, que a aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do 

ensino representou um montante equivalente a 36,56% da receita resultante de impostos, 

atendendo ao disposto no caput do artigo 212 da Constituição Federal. 

Os recursos aplicados nas ações e serviços públicos de saúde totalizaram 20,05% dos 

impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, inciso I, 

alínea b e § 3º, da Constituição Federal, atendendo o disposto no artigo 77 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias. 

O comportamento da despesa total com pessoal durante o exercício, em cada período de 

apuração, guardou compatibilidade com os limites estabelecidos nos artigos 19 e 20 da Lei 

Complementar n.º101/2000. 
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Face o exposto, concluo pela regularidade da Prestação de Contas do 3° Quadrimestre 

de 2022. É imperioso ressaltar que as informações acostada aos autos são de inteira 

responsabilidade e veracidade da Prefeitura Municipal de Barcarena, que tem competência 

técnica para tal, do Controle Interno, de acordo com a Lei Municipal n° 2.003/2005 a função da 

fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial da administração pública municipal. 

É o parecer. 

Barcarena-PA, 27 de janeiro de 2023. 

 

 

Milson Paulo Moraes Altenhofen 
Coordenador do Sistema de Controle Interno do Município de Barcarena 
Decreto nº 0673/2017-GPMB 
 

 

 

MILSON PAULO 
MORAES 
ALTENHOFEN:8899
6620297

Assinado de forma digital 
por MILSON PAULO 
MORAES 
ALTENHOFEN:889966202
97
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PARECER DE ANÁLISE 

 

Objeto analisado: Contas relativas ao 3º Quadrimestre/2022. 

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde. 

 

Em atendimento à exigência do item 2, do Anexo I, da Resolução nº 02/2015/TCM-PA, no que 

se refere às contas prestadas pelo Prefeito do Município de Barcarena, nos termos do artigo 74 da 

Constituição Federal, analisamos as contas relativas ao 3º Quadrimestre de 2022, notadamente 

no que respeita ao cumprimento das disposições constitucionais e legais relativas à forma e ao 

conteúdo dos demonstrativos e demais documentos apresentados. 

Na análise foi possível observar que a prestação de contas foi elaborada com observância 

dos parâmetros da mencionada Resolução, tendo os demonstrativos contábeis e de gestão fiscal 

de acordo com os modelos e orientações definidos pela Lei Federal nº. 4.320/1964, pela 

Secretaria do Tesouro Nacional e decisões emanadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios 

do Estado do Pará. 

Observamos, ainda, que os recursos aplicados nas ações e serviços públicos de saúde 

totalizaram 20,05% dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os 

artigos 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º, da Constituição Federal, atendendo o disposto no 

artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

Face o exposto, concluo pela regularidade da Prestação de Contas do 3° Quadrimestre de 

2022. É imperioso ressaltar que as informações acostada aos autos são de inteira responsabilidade 

e veracidade da Prefeitura Municipal de Barcarena, que tem competência técnica para tal, do 

Controle Interno, de acordo com a Lei Municipal n° 2.003/2005 a função da fiscalização contábil, 

financeira, orçamentária e patrimonial da administração pública municipal. 

É o parecer. 

 

Barcarena-PA, 27 de janeiro de 2023. 

 

 

Milson Paulo Moraes Altenhofen 
Coordenador do Sistema de Controle Interno do Município de Barcarena 
Decreto nº 0673/2017-GPMB 
 

MILSON PAULO 
MORAES 
ALTENHOFEN:889
96620297

Assinado de forma 
digital por MILSON 
PAULO MORAES 
ALTENHOFEN:8899662
0297
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PARECER DE ANÁLISE 

 

Objeto analisado: Contas relativas ao 3º Quadrimestre/2022. 

Unidade Gestora: Fundo Municipal da Educação. 

 

Em atendimento à exigência do item 2, do Anexo I, da Resolução nº 02/2015/TCM-PA, no que 

se refere às contas prestadas pelo Prefeito do Município de Barcarena, nos termos do artigo 74 da 

Constituição Federal, analisamos as contas relativas ao 3º Quadrimestre de 2022, notadamente 

no que respeita ao cumprimento das disposições constitucionais e legais relativas à forma e ao 

conteúdo dos demonstrativos e demais documentos apresentados. 

Na análise foi possível observar que a prestação de contas foi elaborada com observância 

dos parâmetros da mencionada Resolução, tendo os demonstrativos contábeis e de gestão fiscal 

de acordo com os modelos e orientações definidos pela Lei Federal nº. 4.320/1964, pela 

Secretaria do Tesouro Nacional e decisões emanadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios 

do Estado do Pará. 

Observamos, ainda, que a aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do 

ensino representou um montante equivalente a 36,56% da receita resultante de impostos, 

atendendo ao disposto no caput do artigo 212 da Constituição Federal. 

Face o exposto, concluo pela regularidade da Prestação de Contas do 3° Quadrimestre de 

2022. É imperioso ressaltar que as informações acostada aos autos são de inteira responsabilidade 

e veracidade da Prefeitura Municipal de Barcarena, que tem competência técnica para tal, do 

Controle Interno, de acordo com a Lei Municipal n° 2.003/2005 a função da fiscalização contábil, 

financeira, orçamentária e patrimonial da administração pública municipal. 

É o parecer. 

Barcarena-PA, 27 de janeiro de 2023. 

 

 

Milson Paulo Moraes Altenhofen 
Coordenador do Sistema de Controle Interno do Município de Barcarena 
Decreto nº 0673/2017-GPMB 

 

 

MILSON PAULO 
MORAES 
ALTENHOFEN:889966
20297

Assinado de forma digital 
por MILSON PAULO 
MORAES 
ALTENHOFEN:88996620297
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PARECER DE ANÁLISE 

 

Objeto analisado: Contas relativas ao 3º Quadrimestre/2022. 

Unidade Gestora: Fundo Municipal da Indústria, Comércio e Turismo. 

 

Em atendimento à exigência do item 2, do Anexo I, da Resolução nº 02/2015/TCM-PA, no que 

se refere às contas prestadas pelo Prefeito do Município de Barcarena, nos termos do artigo 74 da 

Constituição Federal, analisamos as contas relativas ao 3º Quadrimestre de 2022, notadamente 

no que respeita ao cumprimento das disposições constitucionais e legais relativas à forma e ao 

conteúdo dos demonstrativos e demais documentos apresentados. 

Na análise foi possível observar que a prestação de contas foi elaborada com observância 

dos parâmetros da mencionada Resolução, tendo os demonstrativos contábeis e de gestão fiscal 

de acordo com os modelos e orientações definidos pela Lei Federal nº. 4.320/1964, pela Secretaria 

do Tesouro Nacional e decisões emanadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do 

Pará. 

Observamos, ainda, que os recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Barcarena com 

a finalidade de manter e desenvolver o Fundo Municipal da Indústria, Comércio e Turismo foram 

utilizados nos diversos seguimentos do setor dentro das dotações orçadas no respectivo período, 

desta forma cumprindo com suas obrigações legais. 

Face o exposto, concluo pela regularidade da Prestação de Contas do 3° Quadrimestre de 

2022. É imperioso ressaltar que as informações acostada aos autos são de inteira responsabilidade 

e veracidade da Prefeitura Municipal de Barcarena, que tem competência técnica para tal, do 

Controle Interno, de acordo com a Lei Municipal n° 2.003/2005 a função da fiscalização contábil, 

financeira, orçamentária e patrimonial da administração pública municipal. 

É o parecer. 

Barcarena-PA, 27 de janeiro de 2023. 

 

 

Milson Paulo Moraes Altenhofen 
Coordenador do Sistema de Controle Interno do Município de Barcarena 
Decreto nº 0673/2017-GPMB 
 
 

MILSON PAULO 
MORAES 
ALTENHOFEN:88996
620297

Assinado de forma digital 
por MILSON PAULO 
MORAES 
ALTENHOFEN:8899662029
7
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PARECER DE ANÁLISE 

 

Objeto analisado: Contas relativas ao 3º Quadrimestre/2022. 

Unidade Gestora: Fundo Municipal do Meio Ambiente. 

 

Em atendimento à exigência do item 2, do Anexo I, da Resolução nº 02/2015/TCM-PA, no que 

se refere às contas prestadas pelo Prefeito do Município de Barcarena, nos termos do artigo 74 da 

Constituição Federal, analisamos as contas relativas ao 3º Quadrimestre de 2022, notadamente 

no que respeita ao cumprimento das disposições constitucionais e legais relativas à forma e ao 

conteúdo dos demonstrativos e demais documentos apresentados. 

Na análise foi possível observar que a prestação de contas foi elaborada com 

observância dos parâmetros da mencionada Resolução, tendo os demonstrativos contábeis e 

de gestão fiscal de acordo com os modelos e orientações definidos pela Lei Federal nº. 

4.320/1964, pela Secretaria do Tesouro Nacional e decisões emanadas pelo Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado do Pará. 

Observamos, ainda, que a aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do 

Fundo Municipal do Meio Ambiente ocorreram dentro das dotações e orçamentos 

programados ao respectivo período. 

Face o exposto, concluo pela regularidade da Prestação de Contas do 3° Quadrimestre de 

2022. É imperioso ressaltar que as informações acostada aos autos são de inteira responsabilidade 

e veracidade da Prefeitura Municipal de Barcarena, que tem competência técnica para tal, do 

Controle Interno, de acordo com a Lei Municipal n° 2.003/2005 a função da fiscalização contábil, 

financeira, orçamentária e patrimonial da administração pública municipal. 

É o parecer. 

Barcarena-PA, 27 de janeiro de 2023. 

 

 

Milson Paulo Moraes Altenhofen 
Coordenador do Sistema de Controle Interno do Município de Barcarena 
Decreto nº 0673/2017-GPMB 

 

 

 

MILSON PAULO 
MORAES 
ALTENHOFEN:88996
620297

Assinado de forma digital 
por MILSON PAULO 
MORAES 
ALTENHOFEN:889966202
97
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PARECER DE ANÁLISE 

 

Objeto analisado: Contas relativas ao 3º Quadrimestre/2022. 

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social. 

 

Em atendimento à exigência do item 2, do Anexo I, da Resolução nº 02/2015/TCM-PA, no que 

se refere às contas prestadas pelo Prefeito do Município de Barcarena, nos termos do artigo 74 da 

Constituição Federal, analisamos as contas relativas ao 3º Quadrimestre de 2022, notadamente 

no que respeita ao cumprimento das disposições constitucionais e legais relativas à forma e ao 

conteúdo dos demonstrativos e demais documentos apresentados. 

Na análise foi possível observar que a prestação de contas foi elaborada com 

observância dos parâmetros da mencionada Resolução, tendo os demonstrativos contábeis e 

de gestão fiscal de acordo com os modelos e orientações definidos pela Lei Federal nº. 

4.320/1964, pela Secretaria do Tesouro Nacional e decisões emanadas pelo Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado do Pará. 

Observamos, ainda, que a aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento 

da Secretaria de Assistência Social ocorreu dentro das previsões e dotações orçadas no 

respectivo período, desta forma atendendo os cidadãos no âmbito social. 

Face o exposto, concluo pela regularidade da Prestação de Contas do 3° Quadrimestre 

de 2022. É imperioso ressaltar que as informações acostada aos autos são de inteira 

responsabilidade e veracidade da Prefeitura Municipal de Barcarena, que tem competência 

técnica para tal, do Controle Interno, de acordo com a Lei Municipal n° 2.003/2005 a função da 

fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial da administração pública 

municipal. 

É o parecer. 

Barcarena-PA, 27 de janeiro de 2023. 

 

 

Milson Paulo Moraes Altenhofen 
Coordenador do Sistema de Controle Interno do Município de Barcarena 
Decreto nº 0673/2017-GPMB 
 
 

MILSON PAULO 
MORAES 
ALTENHOFEN:88996
620297

Assinado de forma digital 
por MILSON PAULO 
MORAES 
ALTENHOFEN:8899662029
7
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PARECER DE ANÁLISE 

 

Objeto analisado: Contas relativas ao 3º Quadrimestre/2022. 

Unidade Gestora: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. 

 

Em atendimento à exigência do item 2, do Anexo I, da Resolução nº 02/2015/TCM-PA, no que 

se refere às contas prestadas pelo Prefeito do Município de Barcarena, nos termos do artigo 74 da 

Constituição Federal, analisamos as contas relativas ao 3º Quadrimestre de 2022, notadamente 

no que respeita ao cumprimento das disposições constitucionais e legais relativas à forma e ao 

conteúdo dos demonstrativos e demais documentos apresentados. 

Na análise foi possível observar que a prestação de contas foi elaborada com observância 

dos parâmetros da mencionada Resolução, tendo os demonstrativos contábeis e de gestão fiscal 

de acordo com os modelos e orientações definidos pela Lei Federal nº. 4.320/1964, pela 

Secretaria do Tesouro Nacional e decisões emanadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios 

do Estado do Pará. 

Observamos, ainda, que a aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente foi utilizada as dotações orçadas 

no respectivo período, desta forma cumprindo com suas obrigações legais. 

Face o exposto, concluo pela regularidade da Prestação de Contas do 3° Quadrimestre de 

2022. É imperioso ressaltar que as informações acostada aos autos são de inteira responsabilidade 

e veracidade da Prefeitura Municipal de Barcarena, que tem competência técnica para tal, do 

Controle Interno, de acordo com a Lei Municipal n° 2.003/2005 a função da fiscalização contábil, 

financeira, orçamentária e patrimonial da administração pública municipal. 

É o parecer. 

 

Barcarena-PA, 27 de janeiro de 2023. 

 

 

Milson Paulo Moraes Altenhofen 
Coordenador do Sistema de Controle Interno do Município de Barcarena 
Decreto nº 0673/2017-GPMB 

 

 

MILSON PAULO 
MORAES 
ALTENHOFEN:889
96620297

Assinado de forma 
digital por MILSON 
PAULO MORAES 
ALTENHOFEN:8899662
0297


