
 

 

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: (MAIO DE 2010) 
 
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/2010- (Lei nº 

1455, de 02/12/2009), conforme consta do controle específico – 
Anexo I, apresentam-se em situação regular.  
 

1.2- A despesa empenhada na verba 3.3.90.37.00 – Locação de mão-
de-obra, conforme anexo I, consta saldo negativo pelo fato que a 
mesma foi empenhada globalmente. No entanto a despesa será 
liquidada e paga ao decorrer do exercício de 2010.   

 
1.3- Nas verbas 3.3.90.30.01.00 – combustíveis e lubrificantes 

automotivos; 3.3.90.39.59.00 – serviço de áudio vídeo e foto; e 
4.4.90.52.42.00 – mobiliário em geral estão com o limite de 
compras diretas esgotados, devendo ser observado a realização 
de despesas atinentes por conta dessas verbas. 

 
1.4- Na verba 3.3.90.39.97.00 – despesas de teleprocessamento o 

saldo desta verba para alcançar o limite de compra direta, assim 
como nas verbas 3.3.90.35.00.00 – serviços de consultoria; 
3.3.90.39.57.00 – serviços de processamento de dados; 
3.3.90.39.88.00 – serviço de publicidade e propaganda; e 
4.4.90.52.33.00 – Equipamento para áudio vídeo e foto, devendo 
ser observado a realização das despesas atinente nesta conta. 
 

1.5- As despesas com pessoal e seguridade social – Anexo II, estão de 
acordo com os limites legais da LRF, não indicando providências 
a serem tomadas, por estarem regulares.  
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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.  

 
Esta Controladoria considerada 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 dispensa recomendações ou providências a serem tomadas, por 
se encontrar de acordo com os programas orçamentários e cumprindo as 
normas legais pertinentes.  

 
 

São José dos Pinhais, 28 de junho de 2010. 
 
 
 
 

Jairo Luiz Chiuratto da Silva 
Controlador Interno 

 
 
 
 

 
Erick Roberto Bassa 

Assessor de Controle Interno 
 
 

Recebi em ____/___/2010. 
 
Ass: _________________ 


