
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ________________________________________________________________________

  Certidão
  Nº. 2025289 

CERTIFICO a requerimento do(a) Senhor(a) DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA

MOREIRA, portador(a) do CPF nº 63975335220 referente ao pesquisado, CAMARA

MUNICIPAL DE JACUNDA, em pesquisa realizada. O citado Poder Legislativo -

CNPJ nº 02.944.615/0001-00, de 2017 até o presente momento de 2021 (últimos cinco

exercícios), apresenta nesta Corte de Contas a seguinte situação: o exercício financeiro

de 2017 (Proc. nº 201880228), de responsabilidade de Lindomar dos Reis Marinho,

encontra-se em análise na 6ª Controladoria. Foi homologado o TAG nº 229/2017,

conforme Resolução nº 13.355 de 06/07/2017, publicada em 30/08/2017. O Egrégio

Plenário decide homologar a rescisão do citado Termo e aplicar multa, face o

cumprimento de 62,50% das obrigações pactuadas e que o não cumprimento de

quaisquer das obrigações assumidas implica em sanções, juntá-lo à respectiva prestação

de contas de 2017, conforme Resolução nº 15.098 de 19/11/2019, publicada em

28/02/2020. O exercício financeiro de 2018 (Proc. nº 201980369), de responsabilidade

de, encontra-se em análise na 6ª Controladoria. O Egrégio Plenário decide homologar a

rescisão do TAG nº 229/2017-2018 e aplicar multa, face o cumprimento de 60,47% das

obrigações pactuadas e que o não cumprimento de quaisquer das obrigações assumidas

implica em sanções, juntar o Termo à respectiva prestação de contas de 2018, conforme

Resolução nº 15.039 de 03/10/2019, publicada em 20/01/2020. O exercício financeiro

de 2019 (Proc. nº 202080704), de responsabilidade de Clayton Guimaraes de Maria,

encontra-se em análise na 6ª Controladoria. O exercício financeiro de 2020 (Proc. nº

202180216), de responsabilidade de Clayton Guimaraes de Maria, encontra-se em análise
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na 6ª Controladoria. O exercício financeiro de 2021, de responsabilidade de Tharlles da

Silva Borges, não apresenta pendências quanto à remessa regimental de documentos

obrigatórios. Pelo exposto, esta Certidão será negativa. Eu, HILDA NORMANDO, Sub-

Secretário do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, na forma regimental,

conferi, dou fé e assino a presente Certidão, que possui validade de 60 (sessenta) dias a

contar da data de sua emissão. Secretaria Geral do Tribunal de Contas dos Municípios do

Estado do Pará, em 27 de Abril de 2021.

 (Assinado Virtualmente)

MARA LÚCIA BARBALHO DA CRUZ

(Assinado Virtualmente)

HILDA NORMANDO

Presidente Sub-Secretário

 CÓDIGO VALIDADOR

KYH2.7H24.MDIV.3LPD
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