
RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2015
COMISSÃO MANOEL HERRERO FILHO

MÁRCIO HARUO NAKAMOTO
ORDENADOR DE DESPESAS JOSÉ ANTÔNIO BASÍLIO

Nos termos da Lei, como responsáveis pelo Controle Interno, apresentamos o relatório referente 
ao período supramencionado.

TESOURARIA / CAIXA

            Data Base das informações prestadas: 30 de setembro de 2015.
Os  valores  constantes  do  Boletim  de  Caixa  da  data  base  foram conferidos  e  encontram-se 

corretos;
Atestamos a inexistência de vales, títulos ou mesmo documentos de terceiros no Caixa, bem 

como a inexistência de adiantamentos em aberto neste setor;
Os Boletins Diários de Caixa foram elaborados diariamente, e devidamente afixados no local de 

costume;
A conciliação bancária vêm sendo regularmente efetuadas mensalmente, sendo a última datada 

de 30 de setembro de 2015.

CONTABILIDADE

            Durante o mês de Setembro/2015, foram objeto de escrituração o Diário, Razão (Sped Contábil),  
Registro  de  Empenho  e  Analítico  da  Despesa  e  Registro  Analítico  da  Receita,  que  possibilitam a 
extração das diversas peças contábeis a que se referem a Lei Federal nº 4.320/64, a Constituição Federal 
e outras Leis que regulam a matéria.

As peças contábeis extraídas, referente ao mês acima mencionado, encontram-se devidamente 
arquivadas, a disposição para eventuais consultas.

BENS PATRIMONIAIS

           Neste mês não houve aquisição de bens patrimoniais.

           Não foi constatado baixa de bens de caráter permanente.
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LICITAÇÕES, CONTRATOS, DISPENSA/INEXIGIBILIDADE

           Durante o mês de setembro/2015, não houve realização de licitação ou assinatura de contratos.

ATOS E GASTOS COM PESSOAL

Referente ao mês mencionado, temos a informar o quanto segue:
- Não houve nomeação para cargos de provimento efetivo;
- Não foi efetuada nomeação para o preenchimento de cargo em comissão;
- Não houve contratação de pessoal por prazo determinado;
- Não houve exonerações de funcionários detentores de cargos efetivos;
- Não houve dispensa de servidores detentores de empregos permanentes;
- Não houve exonerações  de funcionários  detentores  de cargos  em  comissão;
- Os gastos com a folha de pagamento até o mês de Setembro/2015 soma bruto R$ 1.864.409,03 

(Hum milhão, oitocentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e nove reais e treis centavos) o passo que 
o repasse da Prefeitura Municipal dos duodécimos soma R$ 3.398.000,00 (Três milhões, trezentos e 
noventa e oito mil  reais ),  de modo que o total do gasto com folha de pagamentos em relação aos 
repasses recebidos resulta em 54,87% percentual abaixo do limite constitucional de 70% (Art. 29-A § 1º 
da C.F.).

Vale  ressaltar  ainda  que  nenhuma  remuneração  da  casa  é  superior  ao  salário  fixado  para  o 
Prefeito.

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A partir de exames realizados consoante normas e procedimentos, evidenciou-se a legalidade nos 
atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial da Empresa Municipal de Construções Populares 
EMCOP Ltda. praticados durante o período sob análise.

São José do Rio Preto, 15de outubro de 2015.

_________________________ ____________________________
MANOEL HERRERO FILHO MÁRCIO HARUO NAKAMOTO

Equipe de Controle Interno
EMPRESA MUNICIPAL DE CONSTRUÇÕES POPULARES EMCOP LTDA.
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