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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 2015) 
 
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/2015- (Lei nº 2.490, de 

05/11/2014), 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 54,49% de gastos no período. 

 
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 para as dotações abaixo, que encontram-se perto de atingir o limite 
máximo permitido, sendo necessário analisar sobretudo se não se referem a mesma 
natureza do objeto contratado: 

 
Nº Dotação  Descrição      Saldo 
3.3.90.30.17.00 Material de processamento de dados  R$  2.963,10 
3.3.90.39.10.00 Locação de imóveis     R$  3.006,92 
3.3.90.39.16.00 Manut. e conservação de bens móveis  R$ (2.120,00) 
3.3.90.39.17.00  Manut. e conservação de máquinas  R$  2.963,00 
3.3.90.39.48.00  Serviço de seleção e treinamento   R$  2.155,00 
 

1.4- A conta bancária nº 10-4, desta Câmara Municipal junto ao Banco Caixa                                                                             
Econômica Federal, em 29/05/2015 apresentou saldo de R$ 365.465,61, sendo 
que deste R$ 269.107,96 se refere a saldos para quitar restos a pagar de 2014; 

 
1.5- A conta bancária nº 62-7, desta Câmara Municipal junto ao Banco Caixa                                                                             

Econômica Federal, destinada ao pagamento de consignações, em 29/05/2015 
apresentou saldo zero; 

 
1.6- A conta bancária/aplicação nº 160508-8, em 29/05/2015, apresentou um saldo de 

R$ 6.016.870,59, após transferência de R$ 1.500.000,00 em 19/05/2015; 
 

1.7- A conta poupança nº 119-7, pertencente ao Fundo especial desta Câmara 
Municipal, apresentou em 29/05/2015 saldo zero, após transferência do saldo de 
R$ 790,01 para os cofres municipais em 18/05/2015; 

 
1.8- A conta corrente nº 119-4, pertencente ao Fundo especial desta Câmara Municipal, 

apresentou em 29/05/2015 saldo zero; 
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1.9- Quanto a divisão de transportes, consta multa em aberto dos veículos 48 e 50, sob 
responsabilidade dos condutores e os respectivos vereadores, que deverá ser 
liquidada e/ou deverá ter seu processo de defesa aberto para que seja regularizado 
a situação do veículo. Houve aquisição de combustível neste mês de 325 litros e os 
consumos e distâncias percorridas (3.704 km totais) apresentou-se dentro da 
normalidade. 
 

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.  

 
Com base nas informações disponíveis, 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 junho de 2015. 

 
 
 
 

José Francisco Fernandes Neto 
Controlador Interno 

Recebi em  

 

____/___/2015. 

 

Ass: _________________ 


