
 

 

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: (ABRIL 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. Até o presente momento do ano de 2013, foi gasto 
61,26% do repasse do executivo com a folha de pagamento (em 

conformidade com IN 75/2012 do TCE/PR); 
 

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 

 
3.3.90.30.41.00 – Material para utilização em gráfica  R$ 171,38 

 
 
1.4- O quadro de repasse do poder executivo ao legislativo apresenta saldo 

negativo na rubrica orçamentária “3.3.90.37.00.00 – Locação de Mão de 
obra” se comparado à liberação da respectiva dotação com o empenhado na 

mesma verba. Isso se deve aos empenhos globais de contratos no início do 
exercício, não representando o desembolso do mesmo, apenas reserva 
orçamentária, e ao longo do ano de 2013, mediante as próximas liberações 

este saldo ficará positivo, sendo que na dotação global 3.3.00.00 – Despesas 
de Custeio, o saldo está positivo. O mesmo também ocorreu na dotação 
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e materiais permanentes; 

 
1.5- O conta bancária desta Câmara Municipal junto ao Banco Caixa Econômica 

Federal, em 30/04/2013 apresentou saldo de R$ 978.919,62, sendo deste, 



 

 

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

CONTROLADORIA INTERNA 

R$ 53.394,20 referente débitos ainda não compensados no mês, 

representando uma disponibilidade real de R$ 925.525,42; 
 

 
1.6- Em 05/04/2013, foi realizado no banco Caixa Econômica Federal, conta nº 

00160508-8 uma aplicação no valor de R$ 500.000,00, totalizando R$ 

1.800.000,00 aplicados, sendo que os rendimentos desta aplicação R$ 
3.307,20, no dia 05/04/2013 e R$ 2.067,00, no dia 30/04/2013, foram 

repassados ao executivo.  
  
 

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, 13 de maio de 2013. 

 

 
 

 
 
 

 
Controlador Interno 

Recebi em ____/___/2013. 

 

Ass: _________________ 


