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Pauta da sessão do dia 09 de abril de 2019 do primeiro período da 13º 

legislatura da Câmara municipal de Salvaterra, O Sr. presidente deu por aberta 

a presente sessão, não houve requerimentos a serem apresentados, parecer 

da comissão de finanças e orçamento, exercício de 2014 do prefeito Valentim 

Lucas de oliveira, estado do Pará, poder legislativo, Câmara municipal de 

Salvaterra, comissão de finanças e orçamentos. Relatório final. 

A comissão de orçamento e finanças da câmara municipal de Salvaterra nesta 

oportunidade apresenta sua manifestação sobre as contas da prefeitura 

municipal de Salvaterra no exercício financeiro de 2014 de domicilio neste 

município de Salvaterra, dos fatos o processo de nº:660012014-00 cuida do 

parecer prévio do TCM sobre as contas da prefeitura municipal de Salvaterra 

no exercício de 2014 tem o seguinte escalonamento. 

Nº1: julga regular com ressalvas as contas anuais da gestão da prefeitura de 

Salvaterra no exercício de 2014 com fundamento no Art.45 da lei 

complementar estadual 119-2016. 

O TCM julga as contas regulares e reforçou a decisão anterior para 

recomendar esta casa a aprovação das contas da prefeitura municipal de 

Salvaterra no exercício de 2014 sem prejuízo de recolhimento de multa, esse é 

o conteúdo da decisão do TCM em parecer prévio e envio ao poder legislativo 

municipal em que relatório daquela casa sugere que a câmara municipal emita 

o parecer prévio favorável à aprovação das contas do exercício de 2014 da 

prefeitura municipal de Salvaterra de responsabilidade de Valentim Lucas de 

oliveira, o ministério público que atua junto com aquele poder acompanhou o 

posicionamento do relatório pela emissão do parecer favorável à aprovação 

das contas, recebido processo nesta câmara, foi remetido pela presidência a 

esta comissão que em reunião decidira a forma relatada e assim sendo, 



 
considerando que as falhas apontadas foram sanadas no processo da 

prestação de contas do TCM considerando que o restante prévio do parecer do 

tribunal considerando tudo dos altos consta. 

A comissão de finanças e orçamentos da câmara municipal de 

Salvaterra examinando o parecer prévio emitido pelo TCM do Pará incluso do 

acordão de nº32023 que aprovam as contas da prefeitura municipal de 

Salvaterra no exercício financeiro de 2014, manifesta-se pelo modo favorável 

ao parecer prévio do TCM e desse modo opina no sentido de que as contas 

referentes de responsabilidade do senhor Valentim Lucas sejam aprovadas 

pelo ilustre plenário desta casa legislativa de forma de exposto no Art.31 do 

inciso 2 da constituição federal, decisão da câmara em projeto do decreto 

legislativo que hora se submete esclarecimento e apreciação deste poder e o 

parecer da comissão de finanças e orçamento da câmara  municipal, relator: 

Edmilson Barbosa, Membro: Carlos Augusto da Silva Angelim. 

 


