
 
 
 

CAMARA MUNICIPAL DE ALMEIRIM 
PALÁCIO SEBASTIÃO BAIA ÁGUILA 

Travessa Vespaziano Martins de Souza nº241 
CEP:68.230-000 – Almeirim/Pará - Fone: (93) 3737 1286 

 

PARECER DE CONTROLE INTERNO DE INEXIGIBILIDADE 

O senhor CEZÁRIO AUGUSTO SARRAF BRAZÃO, portador da C.I nº 4045344 

SSP/Pá e do CPF  de inscrição nº 168.067.352 – 15, brasileiro, paraense, natural de 

Almeirim estado Pará funcionário público municipal, residente sito a rua Rabelo Mendes 

nº 2209, bairro Nova Vida, Almeirim  - Pá CEP; 68.230-000, responsável pelo 

CONTRÔLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALMEIRIM/PÁ, nomeado nos 

termos da portaria nº 02/2021, declara, para os devidos fins, junto ao TRIBUNAL DE 

CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ – TCM, nos termos do art. 25 do 

Item II com art; 13, Item; III da Lei 8.666/93 que analisou integralmente o processo de 

inexibilidade nº 001/2021 - CMA, referente a contratação de pessoa profissional 

liberal em serviços jurídicos junto a CAMARA MUNICIPAL DE ALMEIRIM~PÁ, com 

base nas regras insculpidas pela lei  nº 8.666/93 e demais instrumentos legais correlatos 

pelo que declara, ainda que o referido processo se encontra: 

(X) Revestido de todas as formalidades legais nas fases de habilitação, 

julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a 

municipalidade; 

(  ) Revestido parcialmente das formalidades legais, nas fases de habilitação, 

julgamento, publicidade e contratação estando apto a gerar despesas para a 

municipalidade com as ressalvas enumeradas no parecer do controle interno 

encaminhado como anexo. 

(  ) Revestido de falhas de natureza grave, não estando apto a gerar despesas 

ara a municipalidade, conforme impropriedade ou ilegalidade enumeradas no parecer do 

controle interno, encaminhado como anexo. 

Declara por fim. Estando ciente de que as informações, aqui prestadas estão 

sujeitas a comprovação por todos os meios legais admitidos, sob pena de crime de 

responsabilidade e comunicação ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, para as 

providências de alçada. 

Almeirim, 09 de junho de 2021 

 

CEZÁRIO AUGUSTO SARRAF BRAZÃO 

DIRETOR DE CONTROLE INTERNO – CMA 

Portaria nº02/2021 
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