
 
 
 
 
 

 

 

 

 

C E R T I D Ã O 

 

 

No uso das atribuições a mim investidas através da Portaria nº 

30/2021-GP, como responsável pelo Controle Interno do Município de 

Curionópolis/PA, CERTIFICO, para os devidos fins, que em virtude da falta 

de disponibilização da documentação pertinente à administração municipal 

pela gestão sucedida e considerando as tentativas infrutíferas de localização 

do Relatório Anual do Controle Interno de 2020, foi providenciado por esta 

Controladoria o Ofício nº 01/2021, encaminhado ao Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado do Pará, solicitando informações sobre o relatório em 

questão para inserção no Portal da Transparência, em atenção ao disposto na 

Lei Complementar nº 131/2009 e na Lei nº 12.527/2011, e visando total 

atendimento dos quesitos a serem avaliados por esse Tribunal de Contas no 

que tange aos sites/portais da Transparência de todas as municipalidades nos 

parâmetros da matriz de 2020.  

 

Curionópolis, 30 de junho de 2021. 

 

 

VANESSA ZWICKER MARTINS 

Controladora Geral do Município de Curionópolis 

Portaria n° 30/2021-GP 
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Ofício 01/2021-CONGEM. 

Curionópolis, 30 de junho de 2021. 

 

À 

Exma. Sra. MARA LÚCIA BARBALHO 

Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – TCM/PA. 

 

 

Assunto: Relatório Anual de Controle Interno 2020. 

 

 

 

] 

 

Senhora Presidente, 

 

Ao tempo de cumprimentá-la, temos a informar que devido aos problemas de 

transição do poder executivo do município de Curionópolis, a atual gestão tem dificuldade de 

acesso aos documentos necessários ao desenvolvimento das atividades no âmbito municipal, 

inclusive na inserção de dados no Portal da Transparência. 

Neste sentido, foi emitido Relatório Conclusivo da Comissão Administrativa de 

Transição de Mandato, referente ao processo de transferência de gestão executiva do 

município de Curionópolis, contendo as atividades desenvolvidas, a análise dos documentos 

apresentados e situações encontradas, bem como as considerações acerca da impossibilidade 

de complementação das informações omitidas pela gestão anterior. 

O Relatório de Transição foi enviado à Promotoria de Justiça do Ministério Público 

do Estado do Pará, em 09/02/2021 via e-mail, e posteriormente via Ofício 17/2021-CATM-

Curionópolis em 15/02/2020
1
, solicitando as providências pertinentes à responsabilização do 

gestor antecessor e sua equipe pelas condutas adotadas. 

Em atendimento à Instrução Normativa 07/2021/TCM-PA, de 10/02/2021, e em 

resposta à Notificação 193/2021-DIPLAMFCE/TCM-PA, foi encaminhado ao Tribunal de 

                                                           
1
 Recebido em 18/02/2021 na Secretaria da Promotoria de Justiça. 
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Contas do Estado do Pará em 19/02/2021, por meio do Ofício 27/2021 GAB PREF, 

questionário com as informações pertinentes à transição de Governo no município de 

Curionópolis.  

Diante da gravidade da situação, foi publicado no Diário Oficial dos Municípios do 

Estado do Pará - FAMEP nº 2.680 em 18/02/2021 o Decreto Municipal nº 08, de 15 de 

fevereiro de 2021, dispondo sobre declaração de situação de calamidade administrativa e 

financeira na Administração Pública do Município de Curionópolis.  

Em atendimento ao Art. 3º da Instrução Normativa nº 17/2020/TCMPA, de 

25/11/2020, o referido Decreto também foi publicado no Portal da Transparência Municipal e 

no Mural/Quadro de Avisos do Poder Executivo, além de encaminhado via ofício - em 

18/02/2021 - ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará - TCM/PA (Ofício nº 

03/2021-PROGEM), ao Ministério Público do Estado do Pará - MP/PA (Ofício nº 01/2021-

PROGEM) e ao Poder Legislativo Municipal (Ofício nº 02/2021-PROGEM). 

Isto posto, em atenção ao disposto na Lei Complementar nº 131/2009 e na Lei nº 

12.527/2011, e visando total atendimento dos quesitos a serem avaliados por esse Tribunal de 

Contas no que tange aos sites/portais da Transparência de todas as municipalidades nos 

parâmetros da matriz de 2020, solicitamos os bons préstimos de V.Exa. no sentido de 

disponibilizar o Relatório Anual do Controle Interno de 2020 do Município de 

Curionópolis/PA. 

  

Respeitosamente, 

 

 

MARIANA AZEVEDO DE SOUSA MARQUEZ 

Prefeita Municipal de Curionópolis/PA 

 

 

            VANESSA ZWICKER MARTINS 

    Controladora Geral do Município de Curionópolis 

      Portaria n° 30/2021 
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