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1. ONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

Conforme estabelecido na Legislação Municipal, cabe a Controladoria Municipal 

verificar o correto uso dos recursos públicos e o objetivo deste trabalho é confrontar 

os saldos das contas referente a folha de pagamento da Câmara Municipal de  

São Roque do Canaã. 

Para o cumprimento desta ação, fez necessário, preliminarmente, uma análise de 

dados relativos aos empenhos, pagamentos, retenções e recolhimentos 

previdenciários. 

O trabalho foi desenvolvido através de coleta de informações no sistema de folha de 

pagamento do Legislativo, confrontando com o sistema contábil. 

2. ANALISE DOS SALDOS 

Fora verificada, todos os saldos no sistema de folha de pagamento, confrontando com 

os empenhos retenções e pagamentos até o mês de setembro de 2018, onde fora 

verificado divergências no recolhimento. 

No dia 02 de maio de 2018, fora paga a GPS – Guia da Previdência Social, de 

competência do mês de janeiro de 2018, onde se constatou que o empenho fora 

superior os apontado pela folha de pagamento. Fato apurado, pela impetração de 

multa por atraso, recolhida como valor devido. 

O profissional que respondia à época pela contabilidade da Câmara Municipal de São 

Roque do Canaã empenhou indevidamente o valor correspondente à multa, esta que 

não deveria ser custeada pelo erário público, em detrimento de falha do referido 

profissional. 

3. ENCAMINHAMENTOS 

Será encaminhado ao Presidente da Câmara Municipal de São Roque do Canaã, Ofício 

solicitando o reembolso do valor apurado aos cofres públicos, sob pena de 

responsabilização nos termos da Lei. 
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4. CONCLUSÃO 

O trabalho foi desenvolvido através de coleta de informações, que apontaram erros 

contábeis, nos quais verificou-se dano ao erário, sendo tomada as providências para 

que seja reparado o dano ou responsabilização a quem o deu causa. 

É o relatório. 

 

 

São Roque do Canaã(ES), 10 de dezembro de 2018 

 

 

Deynel Meneghini 

CONTROLADOR GERAL 

 

 

 

 

 


