
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 
- ESTADO DO PARANÁ – 

CONTROLADORIA INTERNA 

RELATÓRIO MENSAL 
(Art. 6º da Resolução nº 36/2007, de 27 de fevereiro de 2007) 

 
 
MÊS DE COMPETÊNCIA: (AGOSTO DE 2013) 
 
PARA: Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal 
 
  Em conformidade com a determinação legal expressa no dispositivo em epígrafe, 
segue o Relatório desta Controladoria relativo ao mês de competência referido, o qual apresenta 
os seguintes resultados: 
 
 

1. INFORMAÇÕES SOBRE A SITUAÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DOS PROJETOS E 
ATIVIDADES CONSTANTES DO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 
DOS PINHAIS. 
 
1.1- As verbas orçamentárias consignadas na LOA/2013- (Lei nº 2.090, de 

12/11/2012), conforme consta do controle específico – Anexo I, apresentam-se em 
situação regular; 
 

1.2- As despesas com pessoal e seguridade social – Anexo III, estão de acordo com os 
limites legais da LRF, não indicando providências a serem tomadas, por estarem 
regulares. Porém o gastos acumulados com pessoal totalizaram 66,82% até o 
momento, sendo que o limite de 6% de gasto com pessoal para o Legislativo sobre a 
receita corrente líquida previsto no art. 20A da Constituição Federal não atingiu o 
limite prudencial, contudo encontra-se bem próximo do atingir o limite de 70% de 
gastos com pessoal sobre o repasse municipal previsto no art. 29A da mesma Lei, 
estando dentro do limite prudencial que seria a partir de 66,50%. Situação esta já 
ocorrida desde o mês de junho deste ano. 
Orientamos, a manutenção das mesmas restrições previstas na Lei de 
Responsabilidade Fiscal no art. 22, aplicáveis ao limite prudencial do art. 20ª da 
CF, que veda as ações abaixo elencadas: 

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de 
remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial 
ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista 
no inciso X do art. 37 da Constituição; 

II - criação de cargo, emprego ou função; 

III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de 
despesa; 

IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a 
qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou 
falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança; 

V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 
6o do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de 
diretrizes orçamentárias. 
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1.3- As despesas diretas foram realizadas dentro do limite legal imposto pelo art. 24, I e 
II da Lei 8.666/93 de R$ 8.000,00 e R$ 15.000,00 estabelecidos em Lei, sendo que 
a dotação abaixo relacionada encontra-se perto de atingir o limite: 

 
DOTAÇÃO      SALDO 
 

3.3.90.30.15.00 – Material para festividades e homenagens  R$   96,96 
3.3.90.30.41.00 – Material para utilização em gráfica  R$ 171,38 
3.3.90.39.72.00 – Vale-Transporte     R$ 393,70 

 
 

1.4- O conta bancária desta Câmara Municipal junto ao Banco Caixa Econômica 
Federal, em 30/08/2013 apresentou saldo de R$ 957.551,68; 

 

 
1.5- Em 05/08/2013, foi transferido à conta aplicação a quantia de R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais), totalizando R$ 3.300.000,00(três milhões e trezentos mil 
reais) e os rendimentos da aplicação junto ao Banco Caixa Econômica Federal, 
conta nº 160508-8, que totalizaram R$ 13.153,61, foram repassados aos cofres do 
executivo em 30/08/2013.  
  
 

2. ATOS OU FATOS INQUINADOS DE ILEGALIDADES OU IRREGULARIDADES 
REALIZADOS NO PERÍODO EM ANÁLISE. 

 
Não foi constatado qualquer ato ilegal ou irregular no exercício financeiro do mês 

em análise.  
 
 

3. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS DIVERSOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
DESTA CÂMARA MUNICIPAL.  

 
Ademais, consideramos que todos os serviços administrativos desta Câmara 

Municipal, até o momento, estão cumprindo com as metas preconizadas para o período.  
 

 
CONCLUSÃO 
 
 O resultado da avaliação desta Controladoria referente ao mês de competência não 
contém recomendações ou providências a serem tomadas de ordem administrativas, sendo que 
no que tange a legalidade dos atos se encontram de acordo com os programas orçamentários e 

cumprindo as normas legais pertinentes.  
 

 
São José dos Pinhais, 22 de outubro de 2013. 

 
 
 
 
 

Controlador Interno 

Recebi em 

____/___/2013. 

 

Ass: _________________ 


