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RELATORIO DE CONTROLE INTERNO

2° QUADRIMESTRE DE 2017.

I — APRE SENTAQAO:

Apresentamos a seguir o relatorio circunstanciado dos
dados do 2° quadrimestre de 2017, con1 demonstrativo dos
quadros das principais obrigacoes legais e constitucionais
que devem ser cumpridas pela Cémara de Vereadores de Uniao
Paulista.

Considerando as incumbéncias do Crgao de Controle
Interno da camara Municipal de Uniao Paulista, foram
analisados os atos de repercussao contabil, financeira,

forcamentaria e patrimonial no tocante a legalidade,
legitimidade e economicidade na administracao dos recursos
e bens publicos, nos termos dos artigos 31, 70 a 75 da
Constituicao Federal, artigo 150 da Constituicao do Estado
de sac Paulo e paragrafo unico do artigo 54 da Lei
Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000.

O Controle Interno desenvolveu suas atividades através
da orientacao e prestacao de informacoes Visando o pleno
atendimento das normas legais. Basicamente o Controle
Interno atuou através da sistematica de informar e fazer
recomendacoes administrativas informais ou formais, Visando
a sanar inconformidades ou deficiéncias administrativas
detectadas.

Considerando o resultado da analise do processo em
causa, tende—se a evidenciar o que segue:

a

II - DO ORQAMENTO FISCAL:

O orcamento fiscal consolidado do Municipio de Uniao
Paulista, aprovado pela Lei nO 1.199 de 24/11/2016, fixou a
despesa do Poder Legislativo Municipal em. RS 743.700,00
para 0 exercicio de 2017.



Cdmara Municipal de Unido Paulista
, Estado de 850 Paulo

Rua Séo Pedro, 715 - Fone: (17) 3278-1200 - CEP15.250-000 - Unia‘o Paulista - SP - C.N.P.J. 00.522.411/0001-47

III - ANALISE DOS EXAMES EFETUADOS:

1 — Durante o 20 quadrimestre de 2017 foram. examinadas
todas as despesas empenhadas na Cémara de Vereadores de
Uniao Paulista. O trabalho nao nos indicou qualquer aspecto
que merecesse destaque, motivo pelo qual nada de mais
relevante temos a relatar sobre o assunto.

2 — Apresentamos a seguir um demonstrativo dos quadros das
principais obrigaooes legais e constitucionais que devem
ser cumpridas pe1a Cémara de Vereadores em atendimento a
legislaoéo vigente:

a) Remuneragao individual do Vereador (Art. 29, item IV da
CF) .

A remuneragao do vereador de Uniao Paulista é de R$
1.580,00 por més, obedecendo ao limite constitucional.

b) Remuneragao coletiva dos Vereadores (Art. 29, item VII
da CF).

A remuneraoao total dos vereadores até o periodo esta sendo
cumprida, alcanoando o valor de R$ 123.200,00,vobedecendo
ao limite constitucional. ‘

c) Despesa anual do Poder Legislative (Art. 29-A, da CF —
EC 25).

Até agosto de 2017 o limite esté sendo cumprido, pois 0
total da despesa liquidada do Poder Legislativo alcangou o
valor‘ de R$ 483.947,77, que equiva1e a 3,90% da receita
tributéria e de transferéncias constitucionais do Municipio
relativo ao exercicio de 2016, que foi de R$ 12.394.363,22,
onde o percentual méximo admitido é de 7%.

d) Folha' de jpagamento do legislative limitado a 70% da
receita admitida (Art. 29-A — parégrafo 1° da CF - EC 25).

O limite esté sendo cumprido, pois a despesa com folha de
pagamento de todo Poder Legislativo (vereadores e
servidores), até agosto de 2017, foi de R$ 315.262,92 que
equivale a 42,43% da receita oroamentéria da Cémara que foi

W “1%
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em R$ 743.700,00, onde o percentual méximo
é de 70%.

e) Folha de pagamento do Legislativo limitado a 6% da
receita corrente liquida do Municipio (Art. 20, item III e
Art. 22 da LRF).

O limite esta sendo cumprido, pois as despesas com pessoal
do Poder Legislativo (nos ultimos 12 meses — setembro de
2016 a agosto de 2017) alcanoaram o valor de R$ 507.676,49,
que equivale a 3,92% da Receita Corrente Liquida do
Municipio que foi de R$ 12.953.917,19, referente o mesmo
periodo,

IV — DOS

Até o 20
E OITO)
empenhos

(anexados
empenhos
despesa

onde o percentual méximo admitido poderia ser 6%.

EMPENHOS

quadrimestre foram emitidos 168 (CENTO E SESSENTA
empenhos, numerados de 1/2017 a 168/2017. Os
foram emitidos de forma prévia, nos quais estéo
os documentos de suporte. O arquivamento dos

se encontra em boa ordem de fécil localizaqéo. A
empenhada em cada empenho esté classificada de

forma adequada. Todas as notas de empenhos estéo assinadas
pela autoridade competente e pelo responsével pela sua
emisséo.

V - DA LIQUIDAQAO DA DESPESA

A liquidaoao das despesas esta baseada em documentos
fiscais.

VI - DAS

Até o 20

ORDENS DE PAGAMENTO

quadrimestre foram emitidas 175 (cento setenta e
cinco) ordens de pagamentos, as quais estéo sendo emitidas
mediante autorizagao da autoridade competente e processadas
pela contabilidade de forma tempestiva. Os pagamentos
observaraHI a ordem cronologica dos empenhos e de
vencimentos. As ordens de pagamento registram de Haneira
Clara as
I.R.R.F,

retengoes exigidas por contrato ou lei (INSS,
etc).

@057
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XII - DOS ATOS DE PESSOAL:

a) Até o 20 quadrimestre de 2017 nao houve alteracao no
quadro de pessoal do Legislativo. Nao houve nenhuma
admissao e/ou demissao de servidores. Havendo, porém, a
atualizacao/reajuste salarial, no percentual de 7,65%,
conforme Lei Municipal no. 1.214/2017, de 19/04/2017.

XIII - DOS CONTRATOS, E LICITAQéES:

Ate o periodo foranx celebrados 03 (trés) Contratos e 02
(dois) Termos Aditivos, conforme descritos a seguir:

1 —- EN! 02 de Janeiro de 2017 foi celebrado o 40 Termo
Aditivo ao Contrato n°03/2013, com a empresa PIRONDI
SOFTWARE LTDA, para locacao de sistema de informatica,
visando a prorrogacao do prazo de vigéncia para 31/01/2017.

{2 -— EH1 02 de janeiro de 2017 foi celebrado o 10 Termo
Aditivo, visando a alteracao do vencimento e <3 valor do
Contrato n° 004/2016, com a empresa ALEGRIA SOCIEDADE DE
ADVOGADOS. O prazo de Vigéncia_ do contrato original foi
prorrogado ate a data de 30/11/2017, e o valor total deste
termo aditivo para R$41.800,00 (quarenta e um mil e
oitocentos reais). ‘

3 - Em 05 de janeiro de 2017, foi celebrado o Contrato n°
001/2017, com a empresa J.V.P. Editora de Jornais e
Revistas Ltda., para prestacao de servicos de publicacao de
dados oficiais do Legislativo, no valor de R$ 5.760,00, com
prazo de vigéncia até 31/12/2017.

4 — Em 06 de janeiro de 2017, foi celebrado o Contrato n°
002/2017, com a empresa News.Com Editora e Web Ltda. — ME,
para prestacao de servicos de manutencao, hospedagem e
atualizacao diaria do Site da camara Municipal, no valor de
R$ 5.760,00, com prazo de vigéncia até 31/12/2017.

5 — Em 08 de fevereiro de 2017 foi celebrado o Contrato no

003/2017, com a Empresa Pirondi Software LTDA, visando a

contratacao de servicos de locacao e cessao de sistemas de

informatica, para a camara Municipal de Uniao Paulista, no
valor de R$ 31.350,00, com vigéncia ate 31/12/2017.

,4, iv
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IX - DOS BENS PATRIMDNIAIS

a) Até o periodo houve aquisicao dos seguintes bens
patrimoniais: 01 conjunto de estofado, de 02 e 03 lugares,

para o Gabinete da Presidéncia da Cémara, no valor de R$
2.150,00. Data de aquisicao 17/02/2017; 01 notebook
samsung, no valor de R$ 2.300,00, em 02/05/2017.

b) Foi constatado que os bens moveis do Poder Legislativo
estao registrados contabilmente, estando todos numerados,

com placas de identificacao afixadas. No controle cadastral
dos bens ha informacoes quanto ao numero do empenho e o
valor correspondente.

x — DEMONSTRATIVO DO SUPRIMENTO A cfiMARA

Datas Historicos Valor —R$

20.01.2017 Referente janeiro/2017 61.975,00

: 20.02.2017 Referente fevereiro/2017 61.975,00

20.03.2017 Referente marco/2017 61.975,00

20.04.2017 Referente abril/2017 61.975,00

19.05.2017 Referente maio/2017 61.975,00

20.06.2017 Referente junho/2017 61.975,00
20.07.2017 Referente julho/2017 61.975,00

21.08.2017 Referente agosto/2017 ‘ 61.975,00
TOTAL 495.800,00

XI - DAS DISPOSIcoEs GERAIS:

a) Em 21 de Janeiro de 2017, o Poder Legislativo Municipal

publicou no jornal A Voz do Povo, o Relatorio Gestao

Fiscal, referente ao 3° Quadrimestre de 2016, dentro do

prazo exigido pela L.R.F;

b) Em 20 de maio de 2017, o Poder Legislativo Municipal

publicou no jornal A Voz do Povo, o Relatorio Gestao

Fiscal, referente ao 1° Quadrimestre de 2017, dentro do

prazo exigido pela L.R.F;

c) Em 26 de junho de 2017, o Poder Legislativo Municipal

homologou e publicou no sistema SICONFI o Relatorio da

Mi”?
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Gestao Fiscal referente ao 1° Quadrimestre de 2017, dentro
do prazo exigido.

d) Todas as despesas realizadas pelo Legislative Municipal
estao em consonancia com 0 Plano Plurianual, Lei de
Diretrizes Orcamentaria e Lei Orcamentaria Anual, tentando
a0 cumprimento das metas estabelecidas.

Uniao Paulista — SP, l7 de agosto de 2017.

Chefe do Controle Interno da Cémara Municipal

CIENTE DO RELATéRIo:

/ " "flé~¢ifiUl, A—- £Ow0fixe ~
NDREA ALVES PAPILE CAVATAO

Presidente da camara Municipal


