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PARECER DO CONTROLE INTERNO

Em atendimento a exigéncia do Anexo lll (2.1.1-B-5), da RESOLU(}I\O TC-MS n9 88, de
03/10/2018, no que se refere as Contas Anuais de Gestao prestadas pelo Municipio de NAV|RAl-
MS, ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, para fins do artigo 70, I, da
Constituigao Federal de 1988, relativas ao exercicio de 2020, notadamente no que respeitam ao
cumprimento das disposigoes constitucionais e legais relativas a forma e ao conteudo dos
demonstrativos e demais documentos apresentamos a seguir a nossa avaliagao nos seguintes
termos:

1 — Quanto a elaboragéio dos Demonstrativos Contabeis e de Gestaoz

A prestagéo de contas, Salvo Melhor Juizo, atendeu os parametros da mencionada
Resolugao, tendo os demonstrativos contébeis e de gestao fiscal sido elaborados de acordo com
os modelos e orientagfies definidos pela Lei Federal n9 4.320/1964, Portarias da Secretaria do
Tesouro Nacional e decisfies emanadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do
Sul, representando adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posigao Orgamentéria,
Financeira e Patrimonial, do Orgéo, de acordo com os principios fundamentals da contabilidade.

Observagaoz este orgéo Controle lnterno recomenda que seja observado e cumprido
todas as normas e os prazos previstos para o envio de documentos e prestagao de contas
aos orgfios externos de controle, bem como seja observado as Normas Brasileiras de
 deAplicada ao Setor Pubiico - NBCASP. »
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2 - Quanto aos Relatorios do Controle lnterno de Acompanhamento da Gestfioz

Conforme 0 Plano de Trabalho deste érgao todos os Relatorios de Atividades e os de
Auditorias de 2020 emitidas pelo Controle lnterno do municipio estao disponiveis no site deste
municipio em espago proprio para as publicagfies das atividades e relatorios deste Controle
lnterno. (https://www.navirai.ms.gov.br/gerencia/gabinete/controladoria/).

3 - As demais exigéncias emanadas das legislagfies do TCE/MS, Salvo Melhor
Juizo estao atendidas.

Considerando ainda que 0 Parecer foi embasado no Balango Anual apresentado a
Controladoria pela orgao de Contabilidade do Municipio, que registrou os fatos contébeis
apurados entre 01 de ianeiro a 31 de dezembro de 2020, bem como as despesas e receitas.

E em razéo das analises efetuadas e devido as observagoes acima elencadas, em nossa
opiniao, e Salvo Melhor Juizo concluimos pelo Parecer Técnico Conclusivo Favoravel com as
observagoes das contas anuais da referida gestfio.

O teor deste docurnento deve ser levado ao conhecimento do Gestor Resgonsével pelo
Fundo Municipal de Desenvolvimento Economico, para elaboragao do seu Pronunciamento a
respeito deste parecer.

O parecer supra é de responsabilidade e foi elaborado pelo controlador da gestao
2017-2020, e dado ciéncia ao controlador atual a partir do exercicio 2021 para simples
conhecimento, sendo que 0 presente parecer nao elide nem respalda irregularidades nao
detectadas na presente avaliagao, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais
que 0 caso ensejar.
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