
 

 

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 2014) 
 
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/2014- (Lei nº 2.280, de 

07/11/2013), 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, acumulando 57,05% de gastos no período, já computados os gastos com 
terceirizações. 

 
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, devendo 
atentar-se apenas para as dotações listadas abaixo, que se encontram próximo ao 
limite de gasto dispensável: 

 
Dotação  Descrição     Valor gasto 
3.3.90.30.46.00 Material bibliográfico não imob.  R$ 1.250,00 
3.3.90.33.01.00 Passagens para o país   R$ 2.153,01 
3.3.90.33.02.00 Passagens para o exterior   R$    937,10 
3.3.90.39.05.00 Serviços técnicos profissionais  R$ 3.400,00 
4.4.90.52.12.00 Aparelhos e utensílios domésticos R$ 2.162,10 
4.4.90.52.33.00 Equip. para áudio, vídeo e foto  R$ 2.746,00 
 
 

1.4- A conta bancária nº 10-4, desta Câmara Municipal junto ao Banco Caixa                                                                             
Econômica Federal, em 30/05/2014 apresentou saldo de R$ 1.255.123,34; 

 
 
1.5- A conta bancária/aplicação nº 160508-8 em 30/05/2014 apresentou saldo de R$ 

4.012.500,00 (quatro milhões e doze mil e quinhentos reais), sendo que no dia 02 
de maio foi transferido R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) a esta 
conta.  
 

1.6- Dos R$ 2.670.000,00 (dois milhões seiscentos e setenta mil reais) da conta 
aplicação nº119-7, pertencente ao fundo especial criado por esta Câmara 
Municipal, aplicados em 12/04/2014 em um plano CDB/RDB, em 30/05/2014 
resultou numa monta de R$ 2.703.642,27 (dói milhões setecentos e três mil 
seiscentos e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos) considerando ainda os 
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rendimentos acumulados, que serão devolvidos aos cofres do município até o final 
do exercício. 
 

1.7- Quanto a divisão de frotas, constam multas em aberto dos veículos 37, 40, 45 e 50, 
sob responsabilidade dos condutores e os respectivos vereadores, que deverão ser 
liquidadas e/ou deverão ter seu processo de defesa aberto para que seja 
regularizado a situação do veículo. 
 
 

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.  

 
Foi solicitado por esta controladoria à Divisão de Informática, através do 

memorando nº 237/2014, com data de 21/05/2014, relatório do controle do almoxarifado dos 
materiais de informática, solicitando apresentar os saldos iniciais, entradas, saídas e o saldo 
final, sendo que até a presente data não obtivemos resposta pelo motivo de a Divisão não ter 
estes relatórios prontos.  

Este fato revela a fragilidade dos controles exercidos no setor, fato este já apurado 
por esta Controladoria Interna em data anterior, e devidamente orientado aos responsáveis. O 
software no qual o mesmo seria elaborado não está atendendo satisfatoriamente a demanda e 
outro fato que tem dificultado o controle é que os operadores do sistema necessitam da senha 
eletrônica dos servidores para dar baixa nos materiais utilizados. Este procedimento, retarda o 
lançamento do mesmo, uma vez que ao contrário do almoxarifado de materiais de expediente, no 
qual os servidores se dirigem ao estoque para retirar o produto, é o técnico que se dirige ao setor 
requisitante, afim de solucionar os defeitos relatados, sendo que normalmente, o responsável 
não esta no local no momento da execução do serviço. Sendo assim, recomendamos que as 
baixas sejam realizadas pelo técnicos, através de sua senha pessoal, contudo, para embasar a 
baixa, solicitar a assinatura dos responsável em formulário próprio, discriminando os materiais 
utilizados. 

 
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, 24 de junho de 2014. 
 
 
 

Controlador Interno Recebi em 

____/___/2014. 

 

Ass: _________________ 


