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PARECER DO CONTROLE INTERNO 

REQUISICÄO - RECURSOS PARA DESPESAS COM VIAGEM Nº. 001/2021 

 

Do: Controle Interno 

Para: Departamento de Contabilidade e Tesouraria 

 

01 — O Servidor Comissionado, senhor Newton Afonso do Nascimento, protocolou em 28 

de junho de 2021, requisição de recursos, sob o nº. 191/2021, solicitando o valor de R$ 

1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), para despesas com viagem sob o nº. 001/2021, 

para a cidade de Cuiabá, MT, a fim representar a Câmara Municipal participando de 

audiências com parlamentares na Assembleia Legislativa e Secretários de Estado, 

conforme documentos, anexos. 

 

02 — Encaminhada ao Presidente da Câmara, a autorização foi concedida, conforme 

despacho da presidência, baseando-se na Lei nº. 925, de 11 de abril de 2016. 

 

03 — Confirmou-se a existência de dotação orçamentária, foi feita a Nota de Empenho nº 

176/2021, em 24/06/2021, a respectiva Ordem de Pagamento nº. 228 e a importância 

solicitada foi transferida para a conta bancária do servidor, conforme comprovante, anexo.  

 

04 — Conforme documentos juntados ao processo, o servidor esteve na Assembleia 

Legislativa, no Gabinete do Deputado Deputado Ondanir Bortolini (PSD), Nininho, 

tratando de assuntos de interesse do Município. Esteve na Secretaria de Estado de 

Agricultura familiar, onde participou de audiência com o Secretário, senhor Silvano 

Amaral, solicitando recursos para o Município. Esteve, também, na Secretaria de Estado 

de Segurança Publica, onde participou de audiência com o Secretário, senhor 

Alexandre Bustamante dos Santos, solicitando recursos para o Município.  Esteve, 

também, na Secretaria de Estado de Casa Civil, onde participou de audiência com o 

Secretário, senhor Mauro Carvalho, solicitando recursos para o Município. Esteve, 

também, no Município de Rondonópolis, onde participou de audiência com o Secretário 

Adjunto. 

 

05 — O servidor viajou no dia 28 de junho às 06h00min horas e retornou no dia 02 de 

julho, às 12:00 horas. 

 

06 — A viagem foi plenamente justificada, conforme declaração, fotos e ofícios 

protocolados, anexos. Também no que tange ao período de permanência no local 

mencionado. 
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07 — Conforme documentos juntados ao processo, o servidor apresentou documentos 

fiscais que comprovam gastos com combustível para abastecimento do carro oficial do 

legislativo, e, baseando-se no art. 4º da Lei nº. 925, de 11 de abril de 2016, solicitou o 

reembolso do montante de R$ 626,56 (seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis 

centavos). 

 

Ante as constatações feitas e nos Termos da Lei Municipal nº. 925, de 11 de abril de 

2016, o Controle Interno emite este Parecer atestando a regularidade da prestação de 

contas que está em perfeita ordem. 

 

 

Nada mais havendo a declarar. 

 

 

Peixoto de Azevedo, 16 de julho de 2021 

 

 

 

RICARDO JOSÉ DA SILVA FILHO 

Controlador Interno 
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