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Pauta da sessão do dia 26 de fevereiro de 2019 do primeiro período da 

13º legislatura da Câmara municipal de Salvaterra, O Sr. presidente deu por 

aberta a presente sessão, em seguida foi repassado 4 requerimentos da 

vereadora Maria Noelia e após apresentou 5 contas repassadas pelo TCM: 

Estado do Pará, TCM- sessão de arquivo, comprovante de devolução de prestação de 

contas, município Salvaterra, exercício 2009, órgão: fundo municipal de assistência 

social, acordam: 29.894, resolução, data de julgamento: 07 de fevereiro de 2017, 

julgamento: não aprovação das contas, multas, copia ao ministério público, ordenador: 

Sirlene oliveira de Araújo, relator conselheira: Maria Lucia, inventario: 662042009/00, 

defesa: 201218946/00, recurso ordinário: 201513715/00, 1ºquadrimestre: 

2000911977/00, 2ºquadrimestre: 201010613/00, 3ºquadrimestre: 201010618/00, 

anexos: 20217867/00, 201609281/00, 201707977/00, 201608118/00. 

Estado do Pará, TCM- sessão de arquivo, comprovante de devolução de 

prestação de contas, município Salvaterra, exercício 2011, órgão: fundo municipal de 

educação, acordam: 32.675, resolução, data de julgamento: 07 de agosto de 2018, 

julgamento: não aprovação das contas, ordenador: Jose maria gomes de Araújo, relator 

conselheiro: Cesar colares, inventario: 661162011/00, defesa: 2017033338/01A5, 

1ºquadrimestre: 201108675/00, 2ºquadrimestre: 2012115281/00, 3ºquadrimestre: 

20121205506/00. 

Estado do Pará, TCM- sessão de arquivo, comprovante de devolução de 

prestação de contas, município Salvaterra, exercício 2014, órgão: Prefeitura Municipal 

de Salvaterra, acordam: 32.032, resolução: 13.801, data de julgamento: 02 de março de 

2018, julgamento: regular com ressalva contas de gestão aprovadas com contas de 

governo, ordenador: Valentim Lucas de oliveira, relator conselheiro: Sérgio leão, 

inventario: 660012014/01 a 03, balanço geral: 201608031/01 a 02, defesa: 

201708982/00, 201710406/00, orçamento anual: 2015004202/00 1ºquadrimestre: 

201414443/01 a 06, 2ºquadrimestre: 2014188170/01 a 04, 



 
3ºquadrimestre:201503044/01 a 03, anexos: 201804134/00, 201708979/00, 

2018000631/00, 201313455/00, 201501638/00, 201412782/00, 201501637/00, 

201406046/00, 201421071/00, 201412781/00, 2011421072/00, 20142070/00. 

Estado do Pará, TCM- sessão de arquivo, comprovante de devolução de 

prestação de contas, município Salvaterra, exercício 2007, órgão: fundo municipal de 

saúde, acordam: 24.635, resolução, data de julgamento: 06 de fevereiro de 2014, 

julgamento: julgado regular, ordenador: Maria José gomes de Araújo, relator 

conselheiro: Daniel Lavareda, inventario: 662022007/00, defesa: 201000923/03, 

1ºquadrimestre: 200707471/00, 2ºquadrimestre:200712674/00, 3ºquadrimestre: 

200801535/00, solicitação de prazo: 200916575/00, 200919413/00, anexos. 

Estado do Pará, TCM- sessão de arquivo, comprovante de devolução de 

prestação de contas, município Salvaterra, exercício 2011, órgão: Câmara Municipal de 

Salvaterra, acordam: 31.052, resolução, data de julgamento: 19 de setembro de 2017, 

ordenador: João ribeiro batista de Souza, ordenador: Suedonio de Andrade soares, 

relator conselheiro: Cesar colares, inventario: 660022011/00, defesa: 201705945/00, 

1ºquadrimestre: 201108929/00, 2ºquadrimestre: 201116211/00, 3ºquadrimestre: 

201202470/00, denuncia: 201103126/00, solicitação de prazo: 201705460/00, RGFI 

1ºquadrimestre: 201108928/00, RGFI 2ºquadrimestre: 201116022/00, RGFI 

3ºquadrimestre: 201202472/00. 

 

 


