
CONCLUSÃO E PARECER DO CONTROLE INTERNO. 

 

 

 

 O Controle Interno da Câmara Municipal de Santa Salete/SP 
faz um trabalho buscando ferramentas para atingir o controle da evolução de 
despesas, por natureza, por fornecedor e outros relatórios gerenciais que permitem a 
identificação de flutuações tanto em quantidade, quanto em valor monetário e incidir 
preventivamente a fim de preservar os princípios da legalidade, economicidade, 
publicidade, impessoalidade, razoabilidade e moralidade para um satisfatório 
atendimento dos interesses público, de forma transparente e segura, estando a 
documentação devidamente acostada ao presente relatório disponível para análise do 
TC-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) e demais órgãos de fiscalização 
externa ou interna se surgir e a quem interessar possa interessar. 

 Para o período em análise (Janeiro de 2017, não foi 
identificado situações que mereçam esclarecimentos por parte do Ordenador de 
despesa deste Órgão). Portanto, como responsável pelo Controle Interno no período 
emite PARECER FAVORÁVEL, aos trabalhos apresentados. 

 Câmara Municipal de Santa Salete/SP, 31 de janeiro de 
2.017. 

 

LINDA MEIRI BATISTA DE SOUZA 

Responsável pelo Controle Interno 

 

CIENCIA DO GESTOR: 

DATA______/_____/______. 

 

ROSANA CRISTINA COCHARRO PRETO 

Presidente da Câmara Municipal 

 



CONCLUSÃO E PARECER DO CONTROLE INTERNO. 

 

 

 

 O Controle Interno da Câmara Municipal de Santa Salete/SP 
faz um trabalho buscando ferramentas para atingir o controle da evolução de 
despesas, por natureza, por fornecedor e outros relatórios gerenciais que permitem a 
identificação de flutuações tanto em quantidade, quanto em valor monetário e incidir 
preventivamente a fim de preservar os princípios da legalidade, economicidade, 
publicidade, impessoalidade, razoabilidade e moralidade para um satisfatório 
atendimento dos interesses público, de forma transparente e segura, estando a 
documentação devidamente acostada ao presente relatório disponível para análise do 
TC-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) e demais órgãos de fiscalização 
externa ou interna se surgir e a quem interessar possa interessar. 

 Para o período em análise (Fevereiro de 2017, não foi 
identificado situações que mereçam esclarecimentos por parte do Ordenador de 
despesa deste Órgão). Portanto, como responsável pelo Controle Interno no período 
emite PARECER FAVORÁVEL, aos trabalhos apresentados. 

 Câmara Municipal de Santa Salete/SP, 28 de fevereiro de 
2.017. 

 

LINDA MEIRI BATISTA DE SOUZA 

Responsável pelo Controle Interno 

 

CIENCIA DO GESTOR: 

DATA______/_____/______. 

 

ROSANA CRISTINA COCHARRO PRETO 

Presidente da Câmara Municipal 

 



CONSIDERAÇÕES 

 

 

 

 

 O Controle Interno da Câmara Municipal de Santa Salete-SP faz um trabalho em equipe, 

buscando ferramentas para atingir o controle da evolução de despesas, por natureza, por 

fornecedor e outros relatórios gerenciais que permitem a identificação de flutuações tanto em 

quantidade, quanto em valor monetário e incidir preventivamente a fim de preservar os princípios 

da legalidade, economicidade, publicidade, impessoalidade, razoabilidade e moralidade para um 

satisfatório atendimento dos interesses público, de forma transparente e segura, estando a 

documentação devidamente acostada ao presente relatório disponível para análise do TCE-SP 

(Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) e demais órgãos de fiscalização externa ou interna se 

surgir e a quem possa interessar.   

Na busca da transparência dos atos Legislativos a Câmara Municipal de Santa Salete-SP, 

tomou e vem tomando medidas visando o aprimoramento e controle sobre a gestão 

orçamentária, financeira, patrimonial e administrativa. 

No mês de Março, não foram identificadas situações que mereçam esclarecimentos por 

parte dos demais setores e pelo Gestor e consequentemente envio ao Tribunal de Contas do 

Estado. 

Câmara Municipal de Santa Salete - SP, 07 de Abril de 2017. 

 

Linda Meiri Batista de Souza 

Responsável pelo Controle Interno 

 



PARECER  

 

 

 Para o período em análise e pela amostragem analisada, em Maio/2017, não foram 

identificadas situações que mereçam esclarecimentos por parte do ordenador de despesa deste 

Órgão, seguindo apenas recomendações administrativas. 

 Portanto, como Responsável pelo Controle Interno, emito PARECER FAVORÁVEL, aos 

trabalhos apresentados no período Março de 2017. 

Câmara Municipal de Santa Salete - SP, 07 de Abril de 2017. 

 

Linda Meiri Batista de Souza 

Responsável pelo Controle Interno 

 

- Vistos a Vossa Excelência para conhecimento e despachos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIENCIA DO GESTOR  

 

 

DATA: ____/____/_____ 

 

ROSANA CRISTINA COCHARRO PRETO 



CONSIDERAÇÕES 

 

 

 

 

 O Controle Interno da Câmara Municipal de Santa Salete-SP faz um trabalho em equipe, 

buscando ferramentas para atingir o controle da evolução de despesas, por natureza, por 

fornecedor e outros relatórios gerenciais que permitem a identificação de flutuações tanto em 

quantidade, quanto em valor monetário e incidir preventivamente a fim de preservar os princípios 

da legalidade, economicidade, publicidade, impessoalidade, razoabilidade e moralidade para um 

satisfatório atendimento dos interesses público, de forma transparente e segura, estando a 

documentação devidamente acostada ao presente relatório disponível para análise do TCE-SP 

(Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) e demais órgãos de fiscalização externa ou interna se 

surgir e a quem possa interessar.   

Na busca da transparência dos atos Legislativos a Câmara Municipal de Santa Salete-SP, 

tomou e vem tomando medidas visando o aprimoramento e controle sobre a gestão 

orçamentária, financeira, patrimonial e administrativa. 

No mês de Abril, não foram identificadas situações que mereçam esclarecimentos por 

parte dos demais setores e pelo Gestor e consequentemente envio ao Tribunal de Contas do 

Estado. 

Câmara Municipal de Santa Salete - SP, 09 de Maio de 2017. 

 

Linda Meiri Batista de Souza 

Responsável pelo Controle Interno 

 



PARECER  

 

 Para o período em análise e pela amostragem analisada, em Abril/2017, não foram 

identificadas situações que mereçam esclarecimentos por parte do ordenador de despesa deste 

Órgão, seguindo apenas recomendações administrativas. 

 Portanto, como Responsável pelo Controle Interno, emito PARECER FAVORÁVEL, aos 

trabalhos apresentados no período. 

Câmara Municipal de Santa Salete - SP, 09 de Maio de 2017. 

 

 

 

Linda Meiri Batista de Souza 

Responsável pelo Controle Interno 

 

- Vistos a Vossa Excelência para conhecimento e despachos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIENCIA DO GESTOR  

 

DATA: ____/____/_____ 

 

Rosana Cristina Cocharro Preto 

Presidente 

 



CONSIDERAÇÕES 

 

 

 

 

 

 O Controle Interno da Câmara Municipal de Santa Salete-SP faz um trabalho em equipe, 

buscando ferramentas para atingir o controle da evolução de despesas, por natureza, por 

fornecedor e outros relatórios gerenciais que permitem a identificação de flutuações tanto em 

quantidade, quanto em valor monetário e incidir preventivamente a fim de preservar os princípios 

da legalidade, economicidade, publicidade, impessoalidade, razoabilidade e moralidade para um 

satisfatório atendimento dos interesses público, de forma transparente e segura, estando a 

documentação devidamente acostada ao presente relatório disponível para análise do TCE-SP 

(Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) e demais órgãos de fiscalização externa ou interna se 

surgir e a quem possa interessar.   

Na busca da transparência dos atos Legislativos a Câmara Municipal de Santa Salete-SP, 

tomou e vem tomando medidas visando o aprimoramento e controle sobre a gestão 

orçamentária, financeira, patrimonial e administrativa. 

No mês de Maio, não foram identificadas situações que mereçam esclarecimentos por 

parte dos demais setores e pelo Gestor e consequentemente envio ao Tribunal de Contas do 

Estado. 

Câmara Municipal de Santa Salete - SP, 09 de Junho de 2017. 

 

Linda Meiri Batista de Souza 

Responsável pelo Controle Interno 



 

PARECER  

 

 

 Para o período em análise e pela amostragem analisada, em Maio/2017, não foram 

identificadas situações que mereçam esclarecimentos por parte do ordenador de despesa deste 

Órgão, seguindo apenas recomendações administrativas. 

 Portanto, como Responsável pelo Controle Interno, emito PARECER FAVORÁVEL, aos 

trabalhos apresentados no período. 

Câmara Municipal de Santa Salete - SP, 09 de Junho de 2017. 

 

Linda Meiri Batista de Souza 

Responsável pelo Controle Interno 

 

- Vistos a Vossa Excelência para conhecimento e despachos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIENCIA DO GESTOR  

 

DATA: ____/____/_____ 

 

Rosana Cristina Cocharro Preto 

Presidente 



CONSIDERAÇÕES 

 

 

 

 O Controle Interno da Câmara Municipal de Santa Salete-SP faz um trabalho em equipe, 

buscando ferramentas para atingir o controle da evolução de despesas, por natureza, por 

fornecedor e outros relatórios gerenciais que permitem a identificação de flutuações tanto em 

quantidade, quanto em valor monetário e incidir preventivamente a fim de preservar os princípios 

da legalidade, economicidade, publicidade, impessoalidade, razoabilidade e moralidade para um 

satisfatório atendimento dos interesses público, de forma transparente e segura, estando a 

documentação devidamente acostada ao presente relatório disponível para análise do TCE-SP 

(Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) e demais órgãos de fiscalização externa ou interna se 

surgir e a quem possa interessar.   

Na busca da transparência dos atos Legislativos a Câmara Municipal de Santa Salete-SP, 

tomou e vem tomando medidas visando o aprimoramento e controle sobre a gestão 

orçamentária, financeira, patrimonial e administrativa. 

No mês de Junho, não foram identificadas situações que mereçam esclarecimentos por 

parte dos demais setores e pelo Gestor e conseqüentemente envio ao Tribunal de Contas do 

Estado. 

Câmara Municipal de Santa Salete - SP, 13 de Julho de 2017. 

 

Linda Meiri Batista de Souza 

Responsável pelo Controle Interno 

 

 



PARECER  

 

 

 Para o período em análise e pela amostragem analisada, em Junho/2017, não foram 

identificadas situações que mereçam esclarecimentos por parte do ordenador de despesa deste 

Órgão, seguindo apenas recomendações administrativas. 

 Portanto, como Responsável pelo Controle Interno, emito PARECER FAVORÁVEL, aos 

trabalhos apresentados no período. 

Câmara Municipal de Santa Salete - SP, 13 de Julho de 2017. 

 

Linda Meiri Batista de Souza 

Responsável pelo Controle Interno 

 

- Vistos a Vossa Excelência para conhecimento e despachos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIENCIA DO GESTOR  

 

DATA: ____/____/_____ 

Rosana Cristina Cocharro Preto 

Presidente 


