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ASPECTOS CONTABEIS
 

* Receitas e saldos

- No  dia  14  de  maio  de  2013,  o  Executivo  Municipal  Paraisense  cumprindo  o  disposto 
constitucional, transferiu para a Câmara Municipal a importância de R$ 400.000,00 (quatrocentos  mil 
reais), referente ao repasse financeiro mensal de acordo com o orçamento elaborado para o exercício 
de 2013.

- Constatou-se a existência dos seguintes saldos bancários:

• R$ 21.180,29 (vinte e hum mil, cento e oitenta reais e  vinte e nove centavos) em conta corrente 
no Banco do Brasil S.A. 

• R$ 32.625,01 (trinta e dois mil,  seiscentos e vinte e cinco reais e um centavos) em conta 
corrente na Caixa Econômica Federal.

• R$ 928.086,54 (novecentos e vinte e oito mil, oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) 
em aplicações na Caixa Econômica Federal - conta aplicação.

- No mês de maio os recursos disponíveis não utilizados, aplicados na Caixa Econômica Federal, 
renderam R$ 4.576,90  (quatro  mil,  quinhentos  e  setenta  e  seis  reais  e  noventa  centavos),  sendo 
contabilizados no mês de junho do corrente exercício.

- Verificou-se que as conciliações das contas bancárias estão sendo feitas regularmente.
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* Despesas

- Através da análise do Balancete de Despesas, percebemos que o total empenhado pela Câmara 
Municipal no mês em análise foi de R$ 207.918,46 (duzentos e sete mil, novecentos e dezoito reais e 
quarenta e seis centavos), correspondentes a 4,34% de seu orçamento anual. Foi efetivamente pago, 
um total de R$ 229.314,61 (duzentos e vinte e nove mil, trezentos e quatorze reais e sessenta e um 
centavos).

Até o referido mês foram empenhados o montante de R$ 1.288.598,24 (hum milhão, duzentos e oitenta 
e oito mil, quinhentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos), e pago acumuladamente até o 
mês o montante de R$ 1.103.513,03 (hum milhão, cento e três mil, quinhentos e treze reais e treis 
centavos),  evidenciando ainda,  um montante de R$ 185.085,21 (cento e oitenta e cinco mil, oitenta e 
cinco reais e vinte e um centavos)  empenhados à pagar, que se referem a:

Serviços Terceiros Pessoa Jurídica         
65.160,01

Serviços Terceiros - Publicidade         
65.925,20

Serviços Terceiro Pessoa Física           
54.000,00

Total     185.085,21

- Ainda analisando os documentos de despesas, verificamos que.

• foram obedecidos os padrões exigidos pela Lei  4.320, principalmente quanto à emissão de 
empenho prévio, liquidação e pagamento;

• foram repassadas tempestivamente ao INSS e ao INPAR as respectivas contribuições;

• o Imposto de Renda – IR retido em maio foi recolhido aos cofres da Prefeitura no mês de 
junho.

- Todos os pagamentos foram efetuados através de cheques nominais.
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-  Os relatórios de compras efetuadas e os contratos e aditivos celebrados pela Câmara durante o mês 
em análise foram todos publicados no site da Câmara, cumprindo-se assim a Lei 8666/93 e a 
Instrução Normativa n° 28/99, do Tribunal de Contas da União.

Patrimônio

Foi incorporado ao patrimônio da Câmara Municipal, no mês de maio do corrente exercício, uma mesa 
secretaria p/gabinete de vereador  no valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais)

Acompanhamento contábil

- Ainda durante os trabalhos de análise dos aspectos contábeis, certificamo-nos de que:

• Não  houve abertura  de  Crédito  Adicional  Suplementar  junto  ao  orçamento  do  Legislativo 
Municipal em abril.

• Foram encaminhados  ao  setor  de  contabilidade  da  Prefeitura  os  dados  necessários  para  a 
consolidação dos balanços mensais do Município.

• Foram  disponibilizados  os  balancetes  contábeis,  exigidos  pela  LRF  no  site 
www.sif.netgov,com,br . 

•          Os documentos contábeis encontram-se (devidamente arquivados em pastas próprias, inclusive 
a via destinada ao TCE.

•         Tempestivamente, foram apresentados ao plenário e colocados à disposição para análise dos edis 
os documentos contábeis relativos ao mês anterior, conforme determina o art. 33, inciso VII, da 
Lei Orgânica Municipal.

JOSÉ AUGUSTO ZAGUE
Controle Interno                                              
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