
CONTROLE INTERNO 

Relatório Anual 

1 - Informações Gerais do Consórcio 

Todas as informações pertinentes ao Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí podem ser 
encontradas no site http://www.consorciopirai.sp.gov.br/ou solicitadas pelo telefone (11) 
4029-0730 e também na sede do Consórcio localizada na Praça Antônio Vieira Tavares 
n020 - Centro - Salto/SP - CEP: 13320-219. 

2 - Portal da Transparência 

As informações referente a Lei N° 12.527, de 18 de Novembro de 2011 e referente a 
Orçamento e Execução estão locados no site http://www.consorciopirai.sp.gov.br/ 
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C.lIJrt'ÚVJ IlndtlialUb.1lllul Salto 

3 - Licitações e Contratos 

Ocorreram no ano de 2017: 

1 (um) Aditamentos de Convite 
3 (três) Contratos de Convite 

4 - Receitas Orçamentárias 

Conforme Balancete da Receita, segue resumo das receitas do exercício de 2017: 

Específieação da Receita Programada Arrecadada Resultado 
1 - Receitas de Aplicação Financeira 117.000,00 134.886,58 17.886,58 
1 - Receitas de Aplicação Financeira - PAC 11 200.000,00 207.418,36 7.418,36 
1 - Transferência ao Consórcio - Salto 113.957,28 113.957,28 0,00 
1 - Transferência ao Consórcio - Itu 166.478,76 166.478,76 0,00 
1 - Transferência ao Consórcio - Cabreúva 44.932,32 22.466,16 -22.466,16 
1 - Transferência ao Consórcio - Indaiatuba 217.748,52 217.748,52 217.748,52 
2 - Operação de Crédito - P AC II 43.180.318,85 0,00 -43.180318,85 
2 - Transferências da União - PAC 11 0,00 1.105.846,75 1.105.846,75 

1 - Total Receitas Correntes 860.116,80 862.955,66 2.838,86 
2 - Total Receitas de Capital 43.180.318,85 1.105.846,75 -42.074.472,10 

Total Geral 44.040.435,73 1.068.802,41 -42.071.633,32 

Considerações: 

Apesar do resultado geral ser negativo, ressaltamos as Receitas Correntes alcançaram um 
resultado positivo. O resultado negativo é devido a Receita de Capital por recursos não 
transferidos pelo PAC lI. 
Ressaltamos que o Município de Cabreúva teve um problema interno e não repassou a 
segunda parcela no exercício de 2017. Entretanto, no mês de janeiro de 2018, a segunda 
parcela do contrato de rateio foi paga concluindo o valor acordado. 
Constatamos também que, os recursos de capital repassados ao consórcio, não são operação 
de crédito, mas transferências da União a fundo perdido e efetuamos a correção no mesmo 
exercício. Ressaltamos que em 2018 a receita e despesa de capital foram previstas já como 
transferências da União. 
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5 - Despesas Orçamentárias 

Conforme Balancete da Despesa, segue resumo das despesas do exercício de 2017: 

Especificação da Despesa Programada Suplementado Executado Restos a Pagar 
07 - Estudos e Projetos 200.000,00 0,00 181.801,62 0,00 
07 - Obras/Serviços de Engenharia 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 
07 - Despesa Futuras a Realizar 9.280.318,85 0,00 0,00 0,00 
07 - Desapropriações 11.700.000,00 0,00 5.110.000,00 0,00 
01 - Serviços de Terceiro PJ 448.116,88 0,00 265.049,74 75.248,00 
01 - Material de Consumo 3.000,00 0,00 625,00 0,00 
01 - Serviços de Terceiro PF 2.000,00 0,00 1.351,23 0,00 
01 - Obras de Engenharia 400.000,00 0,00 347.684,56 346.650,56 
01 - Despesa com Pessoal 1.000,00 0,00 0,00 0,00 
01 - Obrigação Patronal (Pessoal) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 
01 - Reserva de Contingência 5.000,00 0,00 0,00 0,00 

07 - Despesas Operação de Crédito 43.180.318,85 0,00 5.29l.801,62 0,00 
01 - Despesas do Tesouro 860.116,88 0,00 614.710,53 421.898,56 

Total Geral 44.040.435,73 0,00 5.906.512,15 421.898,56 

6 - Receita Orçamentária x Despesa Orçamentária 

Resultado da Execução Orçamentária 
Descrição Exercício de 2017 
Receita do Tesouro Arrecadada 862.955,66 
Despesa do Tesouro Executada 614.710,53 
Resultado do Tesouro 248.245,13 

Receita de Transferências da União 1.105.846,75 
Despesa de Transferências da União 5.291.801,62 
Resultado de Transferências da União (-)4.185.954,87 

Resultado Geral (-) 3.937.709,74 

Considerações: 

Apesar de o resultado orçamentário anual ser negativo, as receitas correntes superaram as 
despesas correntes. Assim, o resultado do orçamento do Tesouro foi positivo em 
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R$ 248.245,13, (Duzentos e quarenta e oito mil, duzentos e quarenta e cinco reais e treze 
centavos). E ficando apenas o Orçamento de Capital negativo, porém, financeiramente, 
coberto com recursos do superávit de 2016. 

7 - Resultado Financeiro (Saldos Bancários) 

Contas Bancárias 
Descrição Saldo em 31/12/2017 
Conta Corrente Livre Movimentação - 0342 / 006 / 00000030-1 4.337,24 
Conta Corrente - Pagamentos e Recebimentos PAC II - 0342 /006/ 00647041-5 29.492,52 
Fundo de Investimento - Livre Movimentação - 0342 / 006 / 00000030-1 1.721.617,50 
Poupança - Aplicações do P AC II - 0342 / 013 / 00020222-5 1.824.211,65 
TOTAL GERAL 3.579.658,91 

Considerações: 

O valor da conta 0342 / 006 / 00000030-1 (livre movimento + fundo de investimento) 
denominada 1007 no boletim de caixa deveria estar com valor total de R$1.752.954,74 está 
com R$ 5.380,98, (cinco mil trezentos e oitenta reais), pois, o valor de fundo de 
investimento, R$l. 721.617 ,50 (um milhão setecentos e vinte um mil, seiscentos e dezessete 
reais e cinquenta centavos), está lançado, no sistema, na conta 0342 / 006 / 00647041-5, 
denominada 1004 no boletim de caixa. Ou seja, o valor correto da conta 0342 / 006 / 
00000030-1 (1007) é de R$1.725.954,74,(um milhão setecentos e vinte cinco mil, 
novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), da conta 0342 / 006/ 
00647041-5 (1004) é de R$29.492,52, (vinte nove mil, quatrocentos e noventa e dois reais e 
cinquenta e dois centavos). 
Consta na conciliação da conta 0342 / 006 / 00000030-1 (1007) uma pendência de juros 
debitado pelo banco no valor de R$1.043,74, (um mil e quarenta e três reais e setenta e 
quatro centavos), Este valor foi estomado e devolvido em janeiro de 2018. 

8 - Dos Bens Patrimoniais: 

8.1- Bem Móveis: 

O Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Pirai, dispõem de um baixo volume de bens 
móveis, compostos em sua maioria por objetos e mobília de escritório, (mesas, cadeiras, 
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Cabrcúva Ilnddiatuha IltlllStlho 

quadros, telefones, armários, ventiladores, impressoras e outros, num total de 41 (quarenta 
e um objetos, que estão inventariados patrimoniados com as respectivas etiquetas 
numeradas e fotografias de item a item, sendo que o relatório esta devidamente arquivado 
nas dependências do Consorcio. 

A " Comissão de Bens", procederá oportunamente como os atos de mensuração e baixa dos 
itens que estejam em condições de inservíveis. 

8.2- Bens Imóveis: 

o Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Pirai, não dispõem de prédio próprio, utilizando 
um sala em prédio da Municipalidade de Salto, sito a Praça Pe. Antônio Viera Tavares, n." 
20; 

Já as áreas a serem desapropriadas para a formação da Barragem, temos que são 08 (oito), 
conforme tabela abaixo, e status de cada resta demonstrado na planilha, e que muito embora 
já hajam sentenças e imissões na posse, pendem atos judiciais para efetivar o registro tanto 
da imissão na posse quanto das sentenças decisórias nas respectivas matriculas. 

Imóvel Matrícula Area (mê) Situação 
Fazenda Conceição - Itu 17.533 69.161,30 Sentença as fls. 249, Autos n. 4000454- 

e imissão na posse 73.2013.8.26.0286 
Fazenda Piraí (I) (2) - Itú Em tratativas Autos n. 10077- 

8.722 1.477.258,60 amigáveis com os 58.2015.8.26.0286 
expropriados 

Fazenda Monte Belo-Itu 80.646 58.550,70 Imissão na posse as Autos n. 4000449- 
fls. 183/184 51.2013.8.26.0286 

Sítio Bom Viver - Salto Conclusos para Autos n. 005135- 
4.758 57.476,50 sentença em 45.2015.8.26.0526 

07/11/2017. 
Sítio Piraí - Remanescente Imissão na posse as Autos n. 005136- 
Sta. Maria e Pedra Branca- 1.104 201.670,00 30.2015.8.26.0526 
Salto fls.264/267 

Sítio Pedra Branca (a) Aguardando s/n 
Remanescente Pedra 16.898 257.596,00 distribuição após 
Branca- Salto retificação matricula 
Sítio Pedra Branca (b) Aguardando s/n 
Remanescente Pedra Branca Transcrição 124.433,90 distribuição após 
- Salto 51 retificação matricula 

guardando início 
Fazenda Pedra Branca-Salto Aguardando 18.127 1.169.199,60 distribuição s/n 

TOTAL 3.415.349,60 
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9- Conclusões: 

As demonstrações contábeis consolidadas foram apresentadas através de balancetes tanto 
de despesas quanto de receitas, extratos bancários das contas correntes e aplicações, 
boletim de caixa e da relação de contratos e termos aditivos, necessários para compor o 
relatório anual. 

As licitações e contratos estão descritos no item" 3", do presente. 

As receitas orçamentárias estão descritas no item " 4 ", as despesas orçamentárias no item 
"5", já a receita orçamentária x despesa orçamentária está no item "6", e o resultado 
financeiro esta descrito no item" 7". 

Por fim, aduz que a analise dos documentos foi realizada com cumprimento da ética e 
executada com o objetivo de demonstrar razoável segurança as demonstrações contábeis e 
financeiras do exercício 2017, as quais s.m.j, estão livres de distorções relevantes, 
ressalvando eventuais erros e omissões perpetrados por este subscritor, que serão, se 
necessário comunicados oportunamente a V.Sa. 

Controle I 

~I 0v\ 
tNfuio BA)wOSA 

Atenciosamente, 

FABRICIO A 
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