Lei Municipal nº 924, de 11 de ABRIL de 2.016.

DESPACHO DO CONTROLE INTERNO
Após analisar documentação apresentada pelo vereador EVANDRO KOMMERS,
solicitando restituição de valor pela despesa com verba indenizatória, verifico que:
( ) aprovação da despesa pelo atendimento aos requisitos formais e dentro dos previstos na Lei
Municipal;
( x ) aprovação parcial da despesa, atendendo o valor de R$ 5.500,00
( ) não provação total da despesa pelo não atendimento aos requisitos formais.
OBS.:
Determino que seja encaminhada ao Presidente da Câmara Municipal, para as
providências previstas na Lei Municipal.

Em____/____/2022

___________________________________
Controlador Interno

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA
Autorizo o Departamento de Contabilidade a emissão de documento de liquidação da
referida despesa e o Departamento Financeiro a proceder o pagamento da mesma no praza
máximo de cinco dias úteis.
(

) Não autorizado

Em____/____/2022

___________________________________
Evandro Kommers
Vereador Presidente

Lei Municipal nº 924, de 11 de ABRIL de 2.016.

PARA USO DE CONTABILIDADE

Recebido em ____/___/____
VEREADOR:___________________________________________________

Reembolso solicitado

DESPACHADO EM ___/____/_____

Reembolso autorizado

Lei Municipal nº 924, de 11 de ABRIL de 2.016.

DESPACHO DO CONTROLE INTERNO
Após analisar documentação apresentada pelo vereador FRANCISCO PEREIRA
MENDES, solicitando restituição de valor pela despesa com verba indenizatória, verifico que:
( ) aprovação da despesa pelo atendimento aos requisitos formais e dentro dos previstos na Lei
Municipal;
( x ) aprovação parcial da despesa, atendendo o valor de R$ 4.500,00
( ) não provação total da despesa pelo não atendimento aos requisitos formais.
OBS.:
Determino que seja encaminhada ao Presidente da Câmara Municipal, para as
providências previstas na Lei Municipal.

Em____/____/2022

___________________________________
Controlador Interno

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA
Autorizo o Departamento de Contabilidade a emissão de documento de liquidação da
referida despesa e o Departamento Financeiro a proceder o pagamento da mesma no praza
máximo de cinco dias úteis.
(

) Não autorizado

Em____/____/2022

___________________________________
Evandro Kommers
Vereador Presidente

Lei Municipal nº 924, de 11 de ABRIL de 2.016.

PARA USO DE CONTABILIDADE

Recebido em ____/___/____
VEREADOR:___________________________________________________

Reembolso solicitado

DESPACHADO EM ___/____/_____

Reembolso autorizado

Lei Municipal nº 924, de 11 de ABRIL de 2.016.

DESPACHO DO CONTROLE INTERNO
Após analisar documentação apresentada pelo vereador MARIO APARECIDO DA
SILVA, solicitando restituição de valor pela despesa com verba indenizatória, verifico que:
( ) aprovação da despesa pelo atendimento aos requisitos formais e dentro dos previstos na Lei
Municipal;
( x ) aprovação parcial da despesa, atendendo o valor de R$ 4.500,00
( ) não provação total da despesa pelo não atendimento aos requisitos formais.
OBS.:
Determino que seja encaminhada ao Presidente da Câmara Municipal, para as
providências previstas na Lei Municipal.

Em____/____/2022

___________________________________
Controlador Interno

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA
Autorizo o Departamento de Contabilidade a emissão de documento de liquidação da
referida despesa e o Departamento Financeiro a proceder o pagamento da mesma no praza
máximo de cinco dias úteis.
(

) Não autorizado

Em____/____/2022

___________________________________
Evandro Kommers
Vereador Presidente

Lei Municipal nº 924, de 11 de ABRIL de 2.016.

PARA USO DE CONTABILIDADE

Recebido em ____/___/____
VEREADOR:___________________________________________________

Reembolso solicitado

DESPACHADO EM ___/____/_____

Reembolso autorizado

Lei Municipal nº 924, de 11 de ABRIL de 2.016.

DESPACHO DO CONTROLE INTERNO
Após analisar documentação apresentada pelo vereador IZOLINA VACARIO,
solicitando restituição de valor pela despesa com verba indenizatória, verifico que:
( ) aprovação da despesa pelo atendimento aos requisitos formais e dentro dos previstos na Lei
Municipal;
( x ) aprovação parcial da despesa, atendendo o valor de R$ 4.500,00
( ) não provação total da despesa pelo não atendimento aos requisitos formais.
OBS.:
Determino que seja encaminhada ao Presidente da Câmara Municipal, para as
providências previstas na Lei Municipal.

Em____/____/2022

___________________________________
Controlador Interno

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA
Autorizo o Departamento de Contabilidade a emissão de documento de liquidação da
referida despesa e o Departamento Financeiro a proceder o pagamento da mesma no praza
máximo de cinco dias úteis.
(

) Não autorizado

Em____/____/2022

___________________________________
Evandro Kommers
Vereador Presidente

Lei Municipal nº 924, de 11 de ABRIL de 2.016.

PARA USO DE CONTABILIDADE

Recebido em ____/___/____
VEREADOR:___________________________________________________

Reembolso solicitado

DESPACHADO EM ___/____/_____

Reembolso autorizado

Lei Municipal nº 924, de 11 de ABRIL de 2.016.

DESPACHO DO CONTROLE INTERNO
Após analisar documentação apresentada pelo vereador ELIEGE KRUL, solicitando
restituição de valor pela despesa com verba indenizatória, verifico que:
( ) aprovação da despesa pelo atendimento aos requisitos formais e dentro dos previstos na Lei
Municipal;
( x ) aprovação parcial da despesa, atendendo o valor de R$ 4.500,00
( ) não provação total da despesa pelo não atendimento aos requisitos formais.
OBS.:
Determino que seja encaminhada ao Presidente da Câmara Municipal, para as
providências previstas na Lei Municipal.

Em____/____/2022

___________________________________
Controlador Interno

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA
Autorizo o Departamento de Contabilidade a emissão de documento de liquidação da
referida despesa e o Departamento Financeiro a proceder o pagamento da mesma no praza
máximo de cinco dias úteis.
(

) Não autorizado

Em____/____/2022

___________________________________
Evandro Kommers
Vereador Presidente

Lei Municipal nº 924, de 11 de ABRIL de 2.016.

PARA USO DE CONTABILIDADE

Recebido em ____/___/____
VEREADOR:___________________________________________________

Reembolso solicitado

DESPACHADO EM ___/____/_____

Reembolso autorizado

Lei Municipal nº 924, de 11 de ABRIL de 2.016.

DESPACHO DO CONTROLE INTERNO
Após analisar documentação apresentada pelo vereador ROSANGELA DE MATO
DIAS, solicitando restituição de valor pela despesa com verba indenizatória, verifico que:
( ) aprovação da despesa pelo atendimento aos requisitos formais e dentro dos previstos na Lei
Municipal;
( x ) aprovação parcial da despesa, atendendo o valor de R$ 4.500,00
( ) não provação total da despesa pelo não atendimento aos requisitos formais.
OBS.:
Determino que seja encaminhada ao Presidente da Câmara Municipal, para as
providências previstas na Lei Municipal.

Em____/____/2022

___________________________________
Controlador Interno

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA
Autorizo o Departamento de Contabilidade a emissão de documento de liquidação da
referida despesa e o Departamento Financeiro a proceder o pagamento da mesma no praza
máximo de cinco dias úteis.
(

) Não autorizado

Em____/____/2022

___________________________________
Evandro Kommers
Vereador Presidente

Lei Municipal nº 924, de 11 de ABRIL de 2.016.

PARA USO DE CONTABILIDADE

Recebido em ____/___/____
VEREADOR:___________________________________________________

Reembolso solicitado

DESPACHADO EM ___/____/_____

Reembolso autorizado

Lei Municipal nº 924, de 11 de ABRIL de 2.016.

DESPACHO DO CONTROLE INTERNO
Após analisar documentação apresentada pelo vereador CLEIBCESAR LOPES DE
OLIVEIRA, solicitando restituição de valor pela despesa com verba indenizatória, verifico que:
( ) aprovação da despesa pelo atendimento aos requisitos formais e dentro dos previstos na Lei
Municipal;
( x ) aprovação parcial da despesa, atendendo o valor de R$ 4.500,00
( ) não provação total da despesa pelo não atendimento aos requisitos formais.
OBS.:
Determino que seja encaminhada ao Presidente da Câmara Municipal, para as
providências previstas na Lei Municipal.

Em____/____/2022

___________________________________
Controlador Interno

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA
Autorizo o Departamento de Contabilidade a emissão de documento de liquidação da
referida despesa e o Departamento Financeiro a proceder o pagamento da mesma no praza
máximo de cinco dias úteis.
(

) Não autorizado

Em____/____/2022

___________________________________
Evandro Kommers
Vereador Presidente

Lei Municipal nº 924, de 11 de ABRIL de 2.016.

PARA USO DE CONTABILIDADE

Recebido em ____/___/____
VEREADOR:___________________________________________________

Reembolso solicitado

DESPACHADO EM ___/____/_____

Reembolso autorizado

Lei Municipal nº 924, de 11 de ABRIL de 2.016.

DESPACHO DO CONTROLE INTERNO
Após analisar documentação apresentada pelo vereador ADRIANO GOMES DE
SOUZA, solicitando restituição de valor pela despesa com verba indenizatória, verifico que:
( ) aprovação da despesa pelo atendimento aos requisitos formais e dentro dos previstos na Lei
Municipal;
( x ) aprovação parcial da despesa, atendendo o valor de R$ 4.500,00
( ) não provação total da despesa pelo não atendimento aos requisitos formais.
OBS.:
Determino que seja encaminhada ao Presidente da Câmara Municipal, para as
providências previstas na Lei Municipal.

Em____/____/2022

___________________________________
Controlador Interno

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA
Autorizo o Departamento de Contabilidade a emissão de documento de liquidação da
referida despesa e o Departamento Financeiro a proceder o pagamento da mesma no praza
máximo de cinco dias úteis.
(

) Não autorizado

Em____/____/2022

___________________________________
Evandro Kommers
Vereador Presidente

Lei Municipal nº 924, de 11 de ABRIL de 2.016.

PARA USO DE CONTABILIDADE

Recebido em ____/___/____
VEREADOR:___________________________________________________

Reembolso solicitado

DESPACHADO EM ___/____/_____

Reembolso autorizado

Lei Municipal nº 924, de 11 de ABRIL de 2.016.

DESPACHO DO CONTROLE INTERNO
Após analisar documentação apresentada pelo vereador WARLEY SIQUEIRA PINTO,
solicitando restituição de valor pela despesa com verba indenizatória, verifico que:
( ) aprovação da despesa pelo atendimento aos requisitos formais e dentro dos previstos na Lei
Municipal;
( x ) aprovação parcial da despesa, atendendo o valor de R$ 4.500,00
( ) não provação total da despesa pelo não atendimento aos requisitos formais.
OBS.:
Determino que seja encaminhada ao Presidente da Câmara Municipal, para as
providências previstas na Lei Municipal.

Em____/____/2022

___________________________________
Controlador Interno

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA
Autorizo o Departamento de Contabilidade a emissão de documento de liquidação da
referida despesa e o Departamento Financeiro a proceder o pagamento da mesma no praza
máximo de cinco dias úteis.
(

) Não autorizado

Em____/____/2022

___________________________________
Evandro Kommers
Vereador Presidente

Lei Municipal nº 924, de 11 de ABRIL de 2.016.

PARA USO DE CONTABILIDADE

Recebido em ____/___/____
VEREADOR:___________________________________________________

Reembolso solicitado

DESPACHADO EM ___/____/_____

Reembolso autorizado

Lei Municipal nº 924, de 11 de ABRIL de 2.016.

DESPACHO DO CONTROLE INTERNO
Após analisar documentação apresentada pelo vereador RENATO FERREIRA ALVES,
solicitando restituição de valor pela despesa com verba indenizatória, verifico que:
( ) aprovação da despesa pelo atendimento aos requisitos formais e dentro dos previstos na Lei
Municipal;
( x ) aprovação parcial da despesa, atendendo o valor de R$ 4.500,00
( ) não provação total da despesa pelo não atendimento aos requisitos formais.
OBS.:
Determino que seja encaminhada ao Presidente da Câmara Municipal, para as
providências previstas na Lei Municipal.

Em____/____/2022

___________________________________
Controlador Interno

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA
Autorizo o Departamento de Contabilidade a emissão de documento de liquidação da
referida despesa e o Departamento Financeiro a proceder o pagamento da mesma no praza
máximo de cinco dias úteis.
(

) Não autorizado

Em____/____/2022

___________________________________
Evandro Kommers
Vereador Presidente

Lei Municipal nº 924, de 11 de ABRIL de 2.016.

PARA USO DE CONTABILIDADE

Recebido em ____/___/____
VEREADOR:___________________________________________________

Reembolso solicitado

DESPACHADO EM ___/____/_____

Reembolso autorizado

Lei Municipal nº 924, de 11 de ABRIL de 2.016.

DESPACHO DO CONTROLE INTERNO
Após analisar documentação apresentada pelo vereador GLEISON NOLETO LOPES,
solicitando restituição de valor pela despesa com verba indenizatória, verifico que:
( ) aprovação da despesa pelo atendimento aos requisitos formais e dentro dos previstos na Lei
Municipal;
( x ) aprovação parcial da despesa, atendendo o valor de R$ 4.500,00
( ) não provação total da despesa pelo não atendimento aos requisitos formais.
OBS.:
Determino que seja encaminhada ao Presidente da Câmara Municipal, para as
providências previstas na Lei Municipal.

Em____/____/2022

___________________________________
Controlador Interno

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA
Autorizo o Departamento de Contabilidade a emissão de documento de liquidação da
referida despesa e o Departamento Financeiro a proceder o pagamento da mesma no praza
máximo de cinco dias úteis.
(

) Não autorizado

Em____/____/2022

___________________________________
Evandro Kommers
Vereador Presidente

Lei Municipal nº 924, de 11 de ABRIL de 2.016.

PARA USO DE CONTABILIDADE

Recebido em ____/___/____
VEREADOR:___________________________________________________

Reembolso solicitado

DESPACHADO EM ___/____/_____

Reembolso autorizado

