
SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto  
Praça X de Março, 249  -  Ituverava - S.P.  -  Fone: (016) 3830-5500 - C.G.C. 46.709.309/0001-56 
 

1 

 

Relatorio de Controle Interno 

 

Relatório Quadrimestral nº 03/17 

Período: Setembro a Dezembro de 2017 

Senhor Superintendente 

 

O encarregado pelo Controle Interno do SAAE, assim 

designado através da Portaria nº 14, de 20 de Janeiro 2017, encaminha a V. 

Excia. o presente relatório referente ao período quadrimestral de Setembro a 

Dezembro de 2017, abrangendo as atividades e a gestão orçamentária, 

realizadas durante o referido período. 

01 – Situação em 31.12.2017 das obras se encontra em 

execução: 

I) Construção de Emissários no Distrito Industrial de Ituverava. 

02 – Receitas 

2.1 – Divida Ativa 

2.1.1 – Até no terceiro quadrimestre foi arrecadado o valor referente a 

divida ativa o total acumulado de R$ 1.296.768,86 entre principal, 

juros/multa e correção. 

Principal – R$ 1.173.584,38 

Juros/Multa – R$ 93.856,85 

Correção – R$ 29.327,63 
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Que representa 67,02 % do total acumulado inscrito em 2016 no valor 

de R$ 1.934.852,05 

03- Receitas 

3.1 – Receitas do Exercício e do Quadrimestre 

Receita anual prevista pelo orçamento:  R$ 9.400.000,00 

Receita Realizada no quadrimestre:...... R$ 3.731.293,23 

Receita realizada total: .....................: R$ 11.032.479,52 

4 – Despesas 

4.1 – Despesas com precatórios Judiciais e Requisitórios de 

baixa monta. 

No Terceiro quadrimestre de 2017 Não foi feito nenhum pagamento 

referente a precatórios, não existe precatórios pendente de pagamento. 

4.1.2 -  Despesas do Exercício e do Quadrimestre: 

Despesa orçada: ..................................: R$ 9.400.000,00 

Despesa autorizada:..............................: R$ 10.207.3337,89 

Despesa realizada no quadrimestre:.........: R$ 3.868.346,01 

Despesa total realizada ..........................: R$ 10.069.274,21 

05 – Resultado da Execução Orçamentaria. 

RECEITAS ORÇADA AUTORIZADA PERIODO REALIZADA 

Receitas 

Correntes 
9.198.000,00 - 3.575.361,44 7.301.186,29 
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Receita de 

Capital 
202.000,00 -   155.931,79  

TOTAL: 9.400.000,00  3.731.293,23 11.032.479,52 

   

DESPESAS ORÇADA AUTORIZADA PERIODO REALIZAÇÃO 

Despesas 

Correntes 
8.660.000,00 9.709.950,00 3.642.602,46 9.670.144,53 

Despesa 

Capital 
610.000,00   497.387,89 225.743,55 399.129,68 

Reserva 

Cont. 
130.000,00 - - - 

TOTAL: 9.400.000,00 10.207.337,89 3.868.346,01 10.069.274,21 

RESULTAD 

ORÇAM. 

Superávit no 

período 
  963.205,31 

 

6 – Operações e compromissos financeiros. 

Durante o período não foram realizadas operações de crédito, não 

foram firmados compromissos de garantia, aval ou ato similar e nem 

negociados direitos patrimoniais e haveres do Município. 

7 - Receitas e Despesas com Pessoal:  

7.1 – Quanto aos limites de realização com Despesa com Pessoal foi 

apurada a seguinte situação no 3°quadrimestre de 2017. 
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Receita Corrente Liquida Total Despesa com Pessoal % 

R$ 10.796.336,99 R$ 4.685.025,51 43,40 % 

 

I- Foram aplicados com despesa com pessoal o total de 43,40 % da 

receita liquida no 3° quadrimestre, a Autarquia vem observando 

os limites estabelecidos pela LRF. 

II- No terceiro quadrimestre de 2017 não foram efetuadas admissões 

quer seja de concursos, Comissão ou Temporário. 

08 – Encargos Sociais e Previdenciários. 

O recolhimento de natureza trabalhista, previdenciário e social 

encontra-se em situação Regular, foram pagas despesas a titulo de 

obrigações patronais (INSS, FMS, PASEP). 

08.01 – Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS. 

Referente a Cobertura do Déficit- técnico conforme Lei n°3.662/05, se 

encontra em situação Regular no terceiro quadrimestre de 2017.  

09 - Licitações  

Foram concluídos no terceiro quadrimestre 09 processos de licitação 

assim distribuídos: 

a) 01 Convites 

b) 00 Tomadas de Preços. 

c) 00 Concorrências 

d) 07 Pregões 

e) 01 Inexigibilidade/Dispensa de Licitação 

 

I- Contratação de empresa para locação de uma solução 

informatizada de Gestão Pública, contemplando 
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licenças de uso, serviços de implantação, 
manutenção e treinamento do sistema de 

Administração de Recursos Humanos. 
 

II- Registro de preços para eventual aquisição de 
equipamentos de proteção individual (EPIs).     

 
III- Registro de preço para aquisição de 150 tonelada de 

CBUQ e 2.000 sacos de massa asfáltica tipo concreto 

betuminoso usinado a quente para aplicação a frio. 

IV- Registro de Preços para aquisição de pneus, camaras 

de ar e protetores para maquinas e veículos do SAAE. 

V- Contratação de empresa para prestação de serviços 

de manutenção, incluindo o fornecimento de todas as 
peças e realização de desmontagem, limpeza, 

montagem e teste do caminhão com equipamento 
desobstrução de esgoto da Autarquia. 

VI- Registro de Preço para eventual contratação de 

prestação de serviços de torno, solda e usinagem 
para atender as necessidades da Autarquia. 

VII- Registro de preço para futura aquisição de veículos 

novos zero quilometro para uso da Autarquia. 

VIII- Registro de Preços para eventual contratação de 
empresa especializada em prestação de serviços de 

roçada, capina e limpeza geral das áreas que 
compreendem as instalações prediais desta 

Autarquia. 

IX- Contratação de empresa especializada para 
construção de rede coletora de esgotos 

complementar ao emissário de esgotos do Distrito 
Industrial de Ituverava – SP. 

 

10 – Tesouraria 

 I- A tesouraria se encontra com todas as contas bancarias conciliada. 
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II - As disponibilidades têm sido depositadas em bancos estatais. 

III- Os pagamentos são feitos após o prévio empenho e com 

assinatura do ordenador da despesa. 

IV-  A ordem cronológica de pagamento esta sendo obedecida. 

11 - Almoxarifado 

I – O almoxarifado encontra-se em ordem com inventários, conservação 

e as entradas e saídas de matérias. 

12 – Bens Patrimoniais 

Durante o quadrimestre não ocorreu a alienação de bens patrimoniais.  

I- Foi efetuado baixa e bens permanente patrimoniais no valor de R$ 

327,50. 

13- Audesp. 

Todos os arquivos foram enviados tempestivamente. 

 

 

Relatório do terceiro quadrimestre de 2017 (Setembro a Dezembro), 

elaborado em 17 de Janeiro de 2018. 

 

 

 

Sonia Branquinho Ferreira Domiciano 

Resp. Controle Interno. 
 

 


