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ANEXO I 

 

 

COMUNICADO INTERNO 
 
 
 
Referência: Documentos para Controle Interno 
 
 
 

Através do presente faço anexar ao Controle 

Interno da Câmara Municipal, relatórios de interesse da Tesouraria, 

referente ao mês de julho de 2018, a saber: 

 

Extratos Bancários. 

 

Boletim de Caixa e Banco. 

 

Conciliação Bancária. 

  

Conforme analisamos, não houve ocorrências 

anormais durante o período. 
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ANEXO II 

 

LICITAÇÃO 
 

Não houve nenhum processo licitatório. 

 

ANEXO III 

 

DEPARTAMENTO PESSOAL 
 

 
1) Informar se houve contratação: ( )SIM  ( x ) NÃO. 
Em caso positivo, quais os cargos, nomes e datas, detalhar: 
_______________________________________________________________________ 
 
2) Se este é de provento efetivo ou em comissão:                     
( )EFETIVO  ( ) COMISSÃO 
 
3) Em sendo efetivo, foi através de concursos ou processo seletivo? 
( )CONCURSO  ( ) PROCESSO SELETIVO 
  
4) Foi verificada a existência de vaga? ( )SIM  ( ) NÃO. 
Foram efetuados os seguintes passos? ( )SIM  ( ) NÃO. 
a) Verificar se há publicação da convocação: 
b) Recebimento dos documentos: 
c) Documentos pessoais: 
d) Declaração de não acumulação de cargos públicos no caso de cargo 
em comissão: 
e) Portaria de nomeação: 
f) Verificar se o servidor possui os requisitos para investidura no 
cargo: 
 
5) Informar se houve demissão: ( )SIM  ( x ) NÃO. 
Em caso positivo, quais os cargos, nomes e datas, detalhar: 
_______________________________________________________________________ 
 
6) Em caso positivo, qual a causa: 
( ) Demissão de Comissionados – Ad Nutum 
( ) Termino dos contratos 
 
7) Informar se houve advertência a algum servidor: ( )SIM  ( x ) NÃO. 
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8) Informar se houve suspensão de servidor: ( )SIM  ( x ) NÃO. 
Nome: 
Motivo: 
 
9) Informar se houve processo administrativo ou sindicância para apurar 
falta grave cometida por serviço: ( )SIM  ( x ) NÃO. 
Nome: 
Motivo: 
Qual a decisão exarada? 
 
10)Informar se há servidores com 02 (duas) ou mais férias vencidas: 
( )SIM  ( x ) NÃO. 
Nome: 
Motivo: 
 
11) Informar se houve pagamento de horas extras acima do previsto em 
Lei: 
( )SIM  ( x ) NÃO. 
Nome: 
Motivo: 
 
 
12) Considerações Gerais: 
- a concessão de férias está sendo controlada e conferida pelo 
responsável dos recursos humanos e assinado pela Presidência da Câmara; 
- a contribuição previdenciária (patronal e do servidor) está sendo 
recolhida em tempo hábil; 
- o setor de recursos humanos está de acordo com a DIRF e RAIS, para 
fins de prestação de contas. 
 

 

ANEXO IV 

 

CONTABILIDADE 
 

 
1) Foram efetuados os empenhos de forma correta e respeitando as 
dotações existentes? ( x )SIM  ( ) NÃO. 
 
2) Encaminhou dentro do prazo o Balancete de Despesas à Prefeitura 
Municipal? ( x )SIM  ( ) NÃO. 
 
3) Houve remanejamento de dotações orçamentárias? (  )SIM  ( x ) NÃO. 



CÂMARA MUNICIPAL DE SABINO 
Edifício Vereador Orlando Savazzi 

Estado de São Paulo 

Rua Vinte de Janeiro, nº 1050 – Sabino/SP – CEP: 16440-000 - Fone/Fax: (014) 3546-1379 
CGC 49.890.189/0001-24   e-mail: camarasabino@itelefonica.com.br 

Site: www.camarasabino.sp.gov.br  

 
 
4) Se houve. Qual o Motivo?  

 
5) Recebeu informativo do Setor de patrimônio sobre a alienação ou 
perda de bens? ( )SIM  ( x ) NÃO. 
 
6) Realizou empenhos globais de contratos? ( )SIM  ( x ) NÃO. 
 
7) Registros de dívidas fundadas (baixas e alterações): 

( )SIM  ( x ) NÃO.  
 
8) Acompanhamento da evolução da dívida fundada: ( )SIM  ( ) NÃO. 
 
9) O gasto com pessoal está de acordo com o previsto em lei? 

( x )SIM  ( ) NÃO. 
 

10) Valores devolvidos à Prefeitura a título de: 
 
  Duodécimos não utilizados: R$ 70.000,00 (Setenta Mil Reais), em 
31/07/2018, cheque nº 851871, Banco do Brasil, Agência 6885-3, Conta 
Corrente 130.052-0. 

 
11) Rescisão do Contrato nº 01/2018 - CONTRATO DE AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE 4 CESTAS DE ALIMENTOS A SEREM DISTRIBUÍDAS COMO PRÊMIO ASSIDUIDADE 
AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER LEGISLATIVO, PELO PERÍODO 
DE 12 (DOZE) MESES, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE SABINO 
E O SUPERMERCADO YASMINGRID LTDA. Em decorrência da entrada em vigor da 
Resolução nº 14, de 04 de julho de 2018, que Institui o vale 
alimentação aos servidores da Câmara Municipal de Sabino, por meio de 
cartão magnético; o que impede a continuidade da contratação objeto 
desta avença. 

 
12) Considerações Gerais:  
- os pagamentos são feitos exclusivamente em cheques e obedecendo a 
ordem cronológica, previamente estabelecida, com cópias e nominais; 
- há controle dos cheques emitidos, com arquivamento de cópias nos 
próprios processos de empenho; 
- antes de se efetuar o empenho é conferida para liquidação e 
autorização; 
- é confeccionada a conciliação bancária e encaminhada ao controle 
interno mensalmente; 
- os recursos financeiros destinados à Câmara são contabilizados como 
receitas de transferência; 
- é encaminhado mensalmente à Prefeitura as informações contábeis para 
serem consolidadas na contabilidade geral do Município; 
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- o controle de gastos com o veículo oficial é conferida mensalmente. 
 

 

ANEXO V 

 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES 
 
 

 
O patrimônio possui registro dos bens que permite sua localização e 
está atualizado pelo setor responsável. 
 
 
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. 
 
 

Sabino, 24 de agosto de 2018. 
 
 
 
 
 

           Lucimara T. Morales Ruiz dos Santos 
            Controlador Interno 

 

 


