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APRESENTAÇÃO

O presente Relatório contém informações de natureza orçamentária, financeira, operacional,

patrimonial e de gestão fiscal da Câmara Municipal de Colatina, obtidas ao longo do exercício de

2018.

Prestar contas é uma competência anual que os órgãos públicos estão incumbidos. A Câmara

Municipal de Colatina em seu regimento Interno Cameral Resolução Nº 96, de 16 de novembro

de 1993, art. 26, inciso XVI diz sobre seu dever legal com o tribunal de contas do estado do

Espirito Santo, esse também em seu art. 81 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012

estabelece aos administradores públicos, ordenadores de despesas e aos demais responsáveis

por dinheiros, bens e valores o dever de prestar contas.

Logo, apresenta-se todo o conteúdo deste relatório mediante informações contidas no portal da

transparência e solicitadas aos setores competentes.
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1. CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA

A Câmara Municipal de Colatina é o local que os vereadores executam suas atribuições de

propor e votar leis municipais, dentre elas: as emendas à lei orgânica, leis complementares, leis

ordinárias, decretos legislativos e resoluções. Os vereadores possuem funções típicas como as

de fiscalizar a gestão pública, a execução orçamentária e principalmente debater e assessorar

dentro ou fora do parlamento temas de interesse da população.

Integram a Câmara Municipal a Mesa Diretora, o Plenário e as comissões. A Mesa Diretora é

composta pelo Presidente, Vice-Presidentes, primeiro e segundo Secretário com mandato para

dois anos, responsáveis por conduzirem todos os trabalhos legislativos e administrativos da

Câmara, dentre eles compete à mesa conforme Regimento Interno Cameral (art. 26) propor

projetos de resolução, decretos legislativos, elaborar proposta orçamentária, proceder à

devolução a tesouraria da Prefeitura de saldo de caixa existente na Câmara ao final de cada

exercício e representar, em nome da Câmara, junto aos poderes da União e do Estado.

O Presidente da Câmara é a maior autoridade da Mesa, responsável por exercer função

legislativa presidindo o plenário, orientando e dirigindo o processo legislativo, proferir voto de

desempate nas deliberações, promulgar leis, decretos legislativos e resoluções. Cabe ainda,

dirigir o funcionalismo da Casa, exercendo atividades administrativas.

O Plenário e o órgão deliberativo da Câmara, constituindo-se do conjunto dos Vereadores em

exercício e número suficiente para deliberar.

Conforme definida na Lei Orgânica Municipal e no Regimento Interno, a Câmara Municipal

constitui de Comissões Parlamentares separadas em dois modelos, as Permanentes ou

Temporárias. As Comissões são órgãos técnicos compostos de três Vereadores com finalidade

de examinar assuntos em tramitação e emitir parecer, desenvolver estudos sobre assuntos de

natureza essencial, ou ainda, de investigar fatos determinados de interesse da Administração.

Em suma, as Comissões ao desempenhar suas funções realizam uma interligação dos

interesses da Sociedade para o Poder Legislativo.

Para o desempenho institucional, a Câmara possui em sua estrutura organizacional servidores

ocupantes de cargos efetivos e em comissão, responsáveis pelo acompanhamento da gestão.

2. GESTÃO DOCUMENTAL

No exercício da atividade legislativa, a Câmara Municipal deve observar os comandos da

Constituição Federal, art. 30, combinado com a Lei Municipal nº 7.073, de 28 de abril de 2014,

que dispõe sobre o procedimento de acesso à informação, tratado na Lei Federal 12.527, de 18

de dezembro de 2011, e garantido/previsto no Art. 5º, XXXIII, Art. 37, é 3º, II, e Art. 216, é 2º da
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Constituição Federal, no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Colatina -

ES e da outras providências.

Durante o período analisado neste Relatório, foram realizadas 47(quarenta e sete) Seções

Ordinárias e 02 (duas) Extraordinárias, nas quais foram apreciados e votados 82 (oitenta e dois)

projetos de lei de autoria do Poder Executivo e 44 (quarenta e quatro) do Poder Legislativo.

O resultado quantitativo das atividades que tramitaram por esta Secretaria da Câmara Municipal

de Colatina, em 2018, pode ser demonstrado pela tabela abaixo:

Tabela 01 — Atividades Legislativas e/ou AdministrativasTipo QuantidadePortarias e Atos Normativos 103Sessões Ordinárias 47Sessões Extraordinárias 02
Projetos de Lei de Autoria do Poder Executivo 82Projetos de autoria do Poder Legislativo 44Leis Sancionadas 104Quantidades de Leis Promulgadas 05Requerimentos diversos 150Ofícios 744Indicação 605Projeto De Lei - Poder Executivo 82Resposta De Requerimento 292Projeto De Lei - Poder Legislativo 44Solicitação Do Uso Do Plenário 91Uso Da Tribuna 87Projeto De Decreto Legislativo 31Solicitação Do Uso Do Auditório 12Projeto De Resolução 03Solicitação - Curso 08Mensagem De Veto 01Projeto De Lei Complementar 09Projeto De Emenda à Lei Orgânica 03Disponibilização do Auditório 91Moção 137Total 2.777

Fonte: Secretária

3. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E FISCAL

3.1. Execução Orçamentária

A elaboração da Proposta Orçamentária Anual da Câmara Municipal de Colatina se inicia em

setembro onde se aprova o orçamento Cameral através de decreto legislativo que é enviado ao

Poder Executivo para ser inserido na proposta orçamentária geral do município que,
posteriormente e enviado à Câmara Municipal para apreciação e aprovação.
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A Lei Orçamentária Anual (LOA) nº 6.461, de 29 de dezembro de 2017 tixou a despesa para a

Câmara Municipal de Colatina do Estado do Espírito Santo em R$ 8.260.647,00, para o exercício

de 2018.

No decorrer do exercício foram realizados 2 (dois) Créditos Adicionais Suplementares, por meio

dos Decretos nº 22285-S de 15/10/2018, e nº 22340-S de 09/11/2018, os quais não provocaram

nenhum acréscimo no valor global da despesa autorizada, haja vista que representaram apenas

remanejamentos de dotações orçamentárias.

As despesas empenhadas somam um total de R$ 6.954.320,27, tendo-se apurado uma

economia orçamentária no valor de R$ 1.306.326,73, 0 que corresponde a 15,81% do que fora

fixado.

Ao confrontarmos as despesas com as receitas orçamentárias o resultado será deficitário uma

vez que a Câmara Municipal não possui receita, suas despesas são custeadas pelos repasses

duodecimais do Poder Executivo. A tabela abaixo resume de forma simplificada os resultados

alcançados.

Tabela 02 - Movimentação Orçamentária Em R$ 1,00

Despesa Fixada 8.260.647,00
Despesa Executada 6.954.320,27
Economia de Despesa 1.306.326,73Receita Arrecadada 0,00
Déficit Orçamentário 6.954.320,27

Fonte: Balancete analítico da despesa orçamentária

Do total da despesa fixada demonstrada na tabela acima, foram empenhados R$ 6.954.320,27,

liquidados R$ 6.954.320,27, pagos R$ 6.954.320,27 e transferidos no final do exercício o valor

de R$ 1.306.326,73, sem composição de restos a pagar.

Dos pagamentos orçamentários efetivamente realizados, destacamos R$ 5.316.085,66 de

despesa com pessoal (incluindo os inativos e pensionistas), R$ 1.610.334,71 de despesas com

manutenção do órgão, ou custeio, e R$ 27.899,90 a título de investimentos.
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Gráfico 01 - Demonstrativo da Execução Financeira

Demonstrativo da Execução Financeira
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No que tange aos recebimentos e pagamentos extra-orçamentários, cumpre ressaltar o valor

praticado de R$ 1.009.942,87.

3.2. Execução Fiscal

A Câmara Municipal de Colatina cumpriu no final de cada quadrimestre às exigências previstas

nos art. 54 e 55 da Lei Complementar nº 101/2000, referentes à emissão, conteúdo e prazo de

publicação dos Relatórios de Gestão Fiscal:

Tabela 03 — Desoesa com Pessoal Em R$ 1,00
Despesa com pessoal para 1ª Quadrimestre 2ª Quadrimestre 3ª Quadrimestrefins ,, o o

de apuração do limite Valor AIRCL Valor AIRCL Valor AIRCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL 312.4ez.403,11 100% 315.34s.122,05 100% 321.091.7zz,ee 100%

bªgªglªfrgãn an 20 da LRF) 1874774419 8% 1892088732 8% 1928550338 8%
ªgritágªªdãâgf'do an 22 da LRF) 1781035898 5,7% 1797484295 5,7% 18.302_228,19 5,7%
53:31:93”? dº a” 59 da LRF 18.872989,77 5,4% 17.028_798,59 5,4% 17.338953,02 5,4%

DESPESA TOTAL COM
PESSOAL EXECUTADA

Fonte: Demonstrativo da despesa com pessoal

5.174.487,43 1,66% 5.266.494,53 1,67% 5.316.085,66 1,66%

Ao avaliar os índices apresentados na tabela acima referentes ao exercício de 2018, apura-se

quanto aos gastos com pessoal um percentual de 1,66%, em cumprimento legal aos limites

estabelecidos nos Incisos I, II e III, do art. 20 da LRF, os quais jugam para o poder legislativo um

limite máximo de 6%. Nota-se também que as despesas com pessoal não excederam os 5,7%

do limite prudencial permitido, desse modo, não houve infringência ao art. 22 da LC 101/2000.
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3.2.1 Limites Constitucionais

3.2.1.1 Subsídio de vereadores

O total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante de

cinto por cento da receita do município conforme inciso VII do art. 29 da CRFB/88.

Tabela 04 — Gasto Total com Subsídio — Poder Legislativo Em R$ 1,00Descrição Valor
Receita Corrente Líquida 321 .091 .722,66
Gasto Total com Subsídios dos Vereadores 738.543,55
% Compreendido com subsídios 0,23 %% Limite 5 %

Fonte: Ficha Financeira

Com base acima, o gasto total com Subsídio de Vereadores no exercício de 2018 alcançou

0,23% da Receita Corrente Líquida, dentro do Limite.

3.2.1.2 Gasto com folha de Pagamento

Segundo a emenda constitucional nº 25, em seu art. 29-A a Câmara Municipal não poderá gastar

mais de 70% (setenta por cento) de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o

subsídio de seus Vereadores.

O Poder Legislativo de Colatina obteve um gasto com folha de pagamento durante o ano de

2018 de R$ 4.663.857,43, equivalente a 56,46% do total de sua receita por meio de duodécimos,

percentual bem abaixo do limite determinado pela CRFB/88.

Tabela 05 — Gasto com Folha de Pagamento Em R$ 1,00
Orçamento do Poder Legislativo Despesa com Pessoal Porcentagem

8.260.647,00 4.663.857,43 56,46%
Fonte: Balancete analítico da despesa orçamentária

3.2.1.3 Gasto Total do Poder Legislativo

O artigo 29-A da Constituição da República estabeleceu que o total da despesa do Poder

Legislativo, para municípios com população entre 100 mil habitantes e 300.000 mil habitantes,

não poderá ultrapassar o montante de 6% da receita tributária e das transferências previstas no

ê5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizadas no exercício anterior. O

demonstrativo abaixo evidencia os gastos executados pela Câmara Municipal de Colatina

durante o exercício de 2018, vejamos:

Tabela 06 — Gastos Totais — Poder Legislativo Em R$ 1,00Descrição Valor
Receitas tributárias e transferências de Impostos — Exercício Anterior (Art. 29-A CF/88) 146.950.569,40
Limite Máximo Permitido de Gastos do Poder — exceto Inativos (6%) 8.817.034,16
Gasto Total do Poder Legislativo, exceto Inativos 6.954.320,27% Gasto total do Poder 4,73%

5
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| % Limite Gasto total do Poder | 6% |
Fonte: Balancete Analítico da Despesa Orçamentária, Relatório Resumido da Execução Orçamentária.

Constatou-se um gasto total com despesas do Poder Legislativo Municipal correspondente a

6.954.320,27 (seis milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e vinte reais e vinte e

sete centavos), equivalente a 4,73% do somatório da receita tributária e das transferências de

impostos do exercício anterior, em observância ao limite estabelecido pela CRFB/1988.

3.3. Execução Financeira

A execução financeira, evidenciada no Balanço Financeiro, compreende a execução das receitas

e das despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza

extraorçamentários, que, somados ao saldo do exercício anterior, resultará no saldo para o

exercício seguinte.

Na tabela a seguir, apresenta-se uma síntese do Balanço Financeiro:

Tabela 07 — Balanço Financeiro Em R$ 1,00
Receitas orçamentárias 0,00
Transferências financeiras recebidas 8.260.647,00
Recebimentos extraorçamentários 1.009.942,87Despesas orçamentárias 6.954.320,27
Transferências financeiras concedidas 1.306.326,73
Pagamentos extraorçamentários 1.009.942,87
Saldo em espécie para o exercício seguinte 0,00

Fonte: Balanço Financeiro

As movimentações financeiras realizadas pela Câmara Municipal de Colatina foram depositadas

em instituição financeira oficial conforme extrato bancário, em observância a Lei Complementar

101/2000, art. 43 ele 5 3º, do artigo 164 da CRFB/88.

- Agência Banestes S/A nº: 117 - Conta Corrente nº : 2.397.081

3.3.1 Contribuições Previdenciárias

A Câmara Municipal de Colatina contribui pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS)

conforme dispõe o art. 105 da Lei Complementar nº 035/2005, que regulamenta sobre o regime

jurídico dos servidores públicos do município de Colatina.

Foram recolhidos, durante o exercício de 2018, para o Instituto Nacional do Seguro Social —

INSS o retido e o patronal dos servidores conforme demonstrativo abaixo:

Tabela 08 — Recolhimento ao INSS/Regime Geral — 2018 Em R$ 1,00
RGPS

Servidor Patronal
Janeirº 21.888,22 44.599,53 66.487,75

6
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Fevereirº 25.489,15 52.025,15 77.515,31
Marçº 22.334,08 45.585,77 58.919,85Abri, 25.475,34 52.542,12 78.018,45Maiº 23.384,10 49.059,71 72.453,81Junhº 23.553,94 50.540,85 74.104,80Junhº 22.553,52 48.929,51 71.493,23
Agºstº 23.500,73 50.870,51 74.471,34Setembrº 22.401,35 48.754,78 71.155,13
Outubrº 22.789,35 49.404,53 72.193,98
Nºvembrº 23.748,37 50.901,82 74.550,19
Dezembrº 34.854,23 71.524,75 105.478,98
130 Saláriº 13.988,25 32.553,51 45.551,87
Tota| 306.081,75 648.413,95 954.495,70

Nota: O valor de R$ 379,88 refere-se ao salário família de servidor efetivo LC - 35 compensado nas guias de previdência.
Fonte: Demonstrativo Previdenciário e Patronal da Despesa

4. GESTÃO ADMINISTRATIVA

A estrutura organizacional da Câmara Municipal de Colatina, segundo regimento interno, lei nº

5.752/2011 e anexo VI da lei 6.006/2014, representada na tigura seguinte, abrange a Mesa

Diretora, Presidência, Diretoria Geral, subdividida em 9 (nove) unidades responsáveis pelas

atividades administrativas, legislativas e operacionais.

A cada uma dessas unidades compete à execução das atividades da Câmara Municipal de

Colatina por níveis de atribuição e/ou competências, como segue:

Comºetências:

a) Plenário: Órgão constituído pelos Vereadores em exercício, com a função de deliberar;
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b)

d)

9)

h)

J')

k)

Mesa Diretora: Órgão diretor de todos os trabalhos legislativos e administrativos da
Cámara, compete propor projetos, resoluções, elaborar proposta orçamentária, entre
outras atribuições previstas no regimento interno;

Unidade de Gabinete da Presidência: Exercer atividades relativas a assessoramento
direto ao Presidente da Câmara e apoio nas atividades de Comunicação Legislativa,
Informática e/ou cerimonial e a Unidade Central de Controle Interno;

Unidades Parlamentares: Constituído pelos Gabinetes Parlamentares, tendo por
objetivo a execução das atividades relativas a assessoramento nas atividades de cada
Parlamentar;

Diretoria Geral: Administrar e fiscalizar todo o trabalho executado pelas Unidades que
compõe a Cámara Municipal;

Unidade Jurídica: Compete pelos serviços de emissão de Pareceres, assessoramento
parlamentar, e elaboração de minuta e gestão nos serviços de Licitações e Contratos
públicos;

Unidade Central de Controle Interno: Compete exercer as funções de
acompanhamento dos sistemas administrativos e realizar auditorias internas com
objetivo de assegurar o cumprimento da Lei nas atividades contábeis, financeiras,
orçamentárias, operacionais e patrimoniais da Cámara Municipal de Colatina;

Unidade de Informações e Documentações: Compete exercer atividades relativas ao
recebimento, despacho para tramitação, guarda e distribuição da documentação e toda
matéria legislativa da Câmara e dos gabinetes parlamentares, responsabilizando-se pelo
Protocolo Legislativo e Arquivo;

Unidade Legislativa: Compete exercer atividades relativas ao assessoramento aos
Parlamentares, ao zelo para com os documentos relativos ao trâmite de propostas
legislativas, a execução de tarefas de controle de estoque de materiais permanentes,
controle funcional e demais atividades de Secretaria Legislativa e manutenção do
patrimônio municipal utilizado pelo setor bem como o controle de utilização dos serviços
de produção de papéis e documentos, internet, fax e telefonia em seus respectivos locais
de trabalho;

Unidade Contábil Financeira: Compete responsabilizar-se pelo serviços de Gestão de
Pessoal, Contabilidade, Finanças e Recursos Humanos;

Unidade Administrativa: Compete exercer atividades relativas a limpeza, a serviços de
copa, na conservação e manutenção do patrimônio municipal, aos serviços de telefonia,
faz e internet, aos serviços de vigilância, portaria e recepção;

Unidade Taquigráfica: Responsabilizar—se pelos assuntos de registros de Atas e Notas
taquigráficas e do setor de registros de reuniões das Comissões Permanentes,
temporárias, Sessões Plenárias e Audiências Públicas.

4.1. Lotação e área de atuação dos Agentes Públicos da CMC

Atualmente a Cámara Municipal de Colatina dispõe de 109 agentes públicos ativos em seu

quadro de pessoal, mais 03 (três) Inativos e 04 (quatro) Pensionistas, que são custeados com os

recursos orçamentários do Poder Legislativo. Dentre os servidores cedidos, 05 (cinco) fazem

parte do quadro de pessoal do Poder Executivo e 01 (um), pertencente ao quadro de pessoal

desta casa, foi cedido para o Poder Executivo, sendo que todos são ônus do Poder Executivo.
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Gráfico 02 - Distribuição dos Agentes Públicos por Regime

Distribuição dos Agentes Públicos por
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Gráfico 03 - Distribuição dos Agentes Públicos por Unidade Administrativa
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4.1.1. Servidores Efetivos

Dentre o total de 20 servidores efetivos lotados em seus cargos, um está cedido para o Poder

Executivo conforme convênio de cooperação técnica nº 019/2017. A tabela a seguir evidencia os

cargos preenchidos, ocupados e disponíveis:

Tabela 09 - Servidores Efetivos

Cargos1 Quantidade Ocupados Disponíveis
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Procurador Jurídico 2 1 1Contador 2 1 1
Auditor Público Interno 1 1 0
Assistente Operacional Legislativo 4 4 0Taquígrafo 2 2 0
Assistente Operacional 3 2 1
Assistente Legislativo 3 2 1Telefonista 2 1 1Guarda Legislativo 4 2 2
Auxiliar de Serviços Gerais 5 3 2Total 28 19 9

1No exercício de 2017 foi cedido um servidor para o executivo, o qual ocupava no órgão cedente o cargo de telefonista, o
acordo foi estabelecido por meio do convênio de cooperação técnica nº 019/2017, com prazo de vigência de 09 de
outubro de 2017 a 01 de outubro de 2019.
Fonte: http:/lcamaracolatina.es.qov.br/transparencia/rh/servidores

4.1.2. Servidores Comissionados

A Câmara Municipal de Colatina possui 75 cargos comissionados de livre nomeação e

exoneração, os quais devem ser preenchidos na forma prevista em lei, conforme inciso II, art. 37

da Constituição Federal. Da quantidade disponível, todos estão ocupados, consoante tabela

abaixo:

Tabela 10 — Servidores Comissionados

Quantidade Ocupados DisponíveisDiretor Geral 1 1 0
Assessor Jurídico 2 2 0
Assessor de Imprensa 2 2 0

Gabinete do Assessor Administrativo 3 3 0
Presidente Assessor Administrativo Especial 1 1 0Assessor Técnico 2 2 0

Assessor de Direção 1 1 0
Assessor Legislativo 3 3 0
Chefe de Gabinete Palarmentar 15 15 0

ªssessoria Secretário de Gabinete Parlamentar 15 15 0eglslatlva Assessor Parlamentar 30 30 0Total 75 75 0
Fonte: http:/lcamaracolatina.es.gov.br/transºarencia/rh/cargos e salarios

4.1.3. Funções Gratificadas

Das 05 (cinco) funções gratificadas previstas em lei, todas se encontram preenchidas, vejamos:

Tabela 11 - Funções Gratificadas do Poder Legislativo de Colatina
Quantidade Ocupados Disponíveis

Chefe de Serviços e Contratos 01 01 0
Chefe de Serviços de Comunicação Legislativa 01 01 0
Chefe de Serviços de Tesouraria 01 01 0
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Chefe de Serviços de Almoxarifado e Patrimônio 01 01 0
Chefe de Segurança Legislativa Patrimonial 01 01 0

Fonte: Leis aprovadas, Portal da Transparência.

4.1.4. Inativos e Pensionistas

A Câmara Municipal de Colatina possui em sua folha de pagamento, 03 (três) Inativos e 04

(Pensionistas), oriundos do regime jurídico anterior (Lei nº 2535/1973) ao da Lei Complementar

nº 035/2005 vigente, os quais são pagos com recursos do município, por meio das transferências

a título de duodécimos a esta Casa de Leis. O Município de Colatina não possui RPPS - Regime

Próprio de Previdência Social, e esses Inativos e Pensionistas não estão vinculados há nenhum

regime previdenciário (nem próprio e nem geral). Deste modo, são pagos com recursos próprios

do município.

Tabela 12 — Inativos e Pensionistas1Cargo QuantidadeInativos 03Pensionistas 04
Fonte: Relação dos Servidores Efetivos — Inativos e Pensionistas
“ Os Pensionistas e Inativos são pagos com recursos do Poder Legislativo por meio dos Duodécimos.

4.2. Gasto total com folha de pagamento

O montante das despesas com pessoal no Poder Legislativo foi de R$ 5.316.085,66 (cinco

milhões, trezentos e dezesseis mil, oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos),
conforme tabela abaixo:

Tabela 13 — Gasto total com pessoal Em R$ 1,00
Exercício 2017 Exercício 2018 Aumento %
5.102.385,03 5.316.085,66 4,19%

Fonte: Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Constatou-se um aumento no exercício de 2018 de 4,19% (quatro vírgula dezenove por cento)

em relação ao exercício anterior.

5. GESTÃO DE PATRIMÓNIO

As alterações quantitativas, decorrentes de transações que aumentam ou diminuem o patrimônio

público, provocam alterações nos elementos patrimoniais, refletindo em resultados aumentativos

ou diminutivos no patrimônio líquido.
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A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia um resultado patrimonial deficitário

no valor de R$ - 87.518,53. Dessa forma, o resultado das variações patrimoniais quantitativas

refletiu negativamente no patrimônio da Câmara municipal.

Na tabela seguinte, evidenciam-se, sinteticamente, as variações quantitativas ocorridas no

patrimônio:

Tabela 14 - Síntese da DVP Em R$ 1,00
Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) 8.260.547,00
Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) 8.348.065,53
Resultado Patrimonial do período - 87.518,53

Fonte: Demonstrações Contábeis (Variações Patrimoniais)

A situação patrimonial, qualitativa e quantitativamente, é evidenciada por meio do Balanço

Patrimonial.

Essa demonstração contabil permite o conhecimento da situação patrimonial da entidade pública

por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

Apresenta-se, na tabela seguinte, a situação patrimonial da Câmara municipal, no encerramento

do exercício em análise:

Tabela 15 - Síntese do Balanço Patrimonial Em R$ 1,00Especificação 2018 2017Ativo circulante 22.549,79 17.668,33
Ativo não circulante 673.826,32 701.419,05
Passivo circulante 413.323,71 348.616,45Passivo não circulante 0,00 0,00
Patrimônio líquido 283.052,40 370.470,93

Fonte: Balanço Patrimonial

Demonstra-se, a seguir, o total dos bens móveis (adquiridos durante o período de 2018), e os

materiais existentes em estoque em 31 de dezembro de 2018:

Tabela 16 - Relação dos bens móveis e dos materiais existentes em estoque Em R$ 1,00Tipo Valor
Bens Móveis (Incorporados ao Patrimônio em 2018) 27.899,90- Mobiliário em Geral 2.410,00

- Aparelhos e Utensílios Domésticos 7.799,00
- Equipamentos de Processamento de Dados 17.690,90Total 27.899,90Estoques (Até 31/12/2018) 20.756,34- Gênero Alimentício 1.038,58- Material de Expediente 6.714,67
- Material Elétrico e Eletrônico 1.346,54
- Material de Limpeza e Prod. De Higienização 5.454,54
- Outros Materiais de Consumo 399,63
- Material de Processamento de Dados 4.320,93
- Material para Comunicações 278,80
- Material de Copa e Cozinha 1.202,65Total 20.756,34

Fonte: Relação dos bens de almoxarifado e Demonstrativo Analítico de Bens Móveis
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Em análise ao Balanço Patrimonial e em confrontação aos arquivos de Patrimônio

(Demonstrativo analítico das entradas e saídas de bens imóveis), não houve movimentação em

relação aos bens imóveis durante o exercício de 2018, estando o mesmo avaliado em R$

381.267,21 (trezentos e oitenta e um mil duzentos e sessenta e sete reais e vinte e um

centavos).

5.1. Registros Patrimoniais de Bens Móveis e Imóveis

A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) conceitua 0 Balanço Patrimonial, em seu Manual de

Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), como “Demonstração contabil que evidencia,

qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas

representativas do patrimônio público, além das contas de compensação”.

No ativo circulante, segundo prescreve o MCASP, devem ser demonstrados os ativos que

atendam a qualquer um dos seguintes critérios: sejam caixa ou equivalente de caixa; sejam

realizãveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam

mantidos primariamente para negociação; sejam realizãveis até doze meses após a data das

demonstrações contábeis.

Dentre os valores evidenciados nas contas que compõem o ativo circulante, devem ser

demonstrados os saldos de bens em estoques, dentre os quais estão compreendidos os bens

adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou

utilização própria no curso normal das atividades.

No ativo não circulante, grupo imobilizado, estão compreendidos os direitos que tenham por

objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com

essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os

riscos e o controle desses bens.

A análise dos registros patrimoniais restringiu-se à avaliação dos valores demonstrados nas

contas de estoques, de bens móveis, imóveis e intangíveis.

Na tabela a seguir, demonstram-se os valores extraídos das demonstrações contábeis e do

inventário de bens realizado em 31/12/2018:

Tabela 17 — Estoques, Imobilizados e Intangíveis Em R$ 1,00
Descrição Balanço Patrimonial (a) Inventário (b) Diferença (a-b)Estoques 20.756,34 20.756,34 0,00Bens Móveis 612.539,32 612.539,32 0,00

Bens Imóveis 381.267,21 381.267,21 0,00Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00
Fonte: Balanço patrimonial e relatório de bens patrimoniais.
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Com base na tabela anterior, constata-se que os valores inventariados dos bens móveis,

imóveis, intangíveis e em almoxarifado foram devidamente evidenciados em suas respectivas

contas contábeis do Balanço Patrimonial.

5.5. Obras e manutenção

5.5.1. Ações realizadas no exercício de 2018:

0 Durante o exercício de 2018 não houve ações relacionadas a reformas ou manutenção

da estrutura do Poder Legislativo de Colatina/ES, com base nos contratos firmados e

informações da gestão administrativa.

5.5.2. Ações previstas para exercício de 2019:

o Construção de uma nova Sede para o Poder Legislativo Municipal;

6. GESTÃO DE COMUNICAÇÃO

6.1. Ouvidoria

A Ouvidoria da Câmara Municipal de Colatina possui competência definida pela Lei Municipal nº

6.073, de 28 de abril de 2014, artigo 10 5 3ª, visando ao atendimento dos pedidos de acesso à

informação pública, não excluindo a obrigatoriedade dos órgãos públicos realizarem a

publicidade oficial dos atos de sua competência, de forma rotineira e independentemente de

qualquer requerimento, para que surtam seus efeitos jurídicos e legais, em atendimento à

legislação específica.

A Câmara Municipal de Colatina disponibiliza de diversas formas o contato, sendo:

( Pessoalmente: O interessado dirige-se ao Prédio da Câmara Municipal de Colatina

situado à Rua Professor Arnaldo de Vasconcellos Costa, nº 32, centro, Colatina/ES, CEP

29700-920.

( E-mail: ouvidoria©camaracolatina.es.gov.br;

( Telefone: (27) 3722-3444;

( Site: http://camaracolatina.es.qov.br/ouvidoria.

A Ouvidoria é mais um mecanismo de auxílio ao cidadão, atuando como um canal de

comunicação direta e permitindo que o munícipe colabore para a melhoria do serviço prestado

pelo legislativo municipal.

O quadro abaixo detalha os chamados registrados pela Ouvidoria da Câmara Municipal de

Colatina no ano de 2018, vejamos:

Tabela 18 - Relação dos Chamados Registrados

14

Relatório de Gestão 2018



Tipo de Manifestação 2018Denuncia 01Pedido de Acesso à informação 07Fale Conosco 06Pedido de Orientação Técnica 0Outros1 09Total 22
1 Solicitação de Informação, reclamação, elogio, sugestão e orientação de caráter geral.

A interação cidadão junto aos atos e possíveis irregularidades do legislativo municipal são de

fundamental importância para a garantia da boa e regular aplicação dos recursos públicos em

benefício da sociedade. Sendo ainda, pleno exercício da cidadania e de fortalecimento da
democracia.

6.2. Portal Da Transparência

O Portal oficial do legislativo atende aos requisitos da Lei de Acesso à informação (Lei nº

12.527/2011), quanto à transparência ativa e passiva, à Lei do Portal da transparência (Lei

complementar nº 131/2009), que estabeleceu a obrigatoriedade de ampla divulgação, inclusive

em meios eletrônicos de acesso ao público, a planos, orçamentos e leis de diretrizes

orçamentarias, bem como as prestações de contas, execução orçamentaria e gestão fiscal e

atender à legislação federal no que tange a acessibilidade de acesso ao portal por pessoas com

deficiência visual e baixa visão. Considerando ainda o que dispõe na Lei Municipal nº

6073/2014, artigo Gº, 5 1ª, cujo informações serão disponibilizadas diretamente em área de

conteúdo do Portal da Prefeitura de Colatina/ES, da Câmara Municipal de Colatina/ES e das

entidades da Administração Indireta ou mediante indicação de acesso a outro portal

governamental que promova a transparência da Administração Pública ou o acesso às

informações de que trata a Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

6.3. Site Da Câmara Municipal De Colatina

O site da Câmara Municipal de Colatina www.camaracolatina.es.qov.br, foi reformulado no ano

de 2017, visando aumentar a eficiência e transparência do Poder legislativo, atendendo aos

requisitos da Lei de Acesso a informação e aos órgãos de controle externo.

7. GESTÃO DE CONTRATOS

Durante o exercício de 2018 foram firmados os seguintes contratos:

Tabela 19 - Contratos realizados exercício de 2018
Processo

D

Fornecedor Adm. Contrato n
Contratação de empresa especializada para prestação de

serviços de assistência técnica, preventiva e corretiva
para a rede de computadores da Câmara Municipal de

Vereadores de Colatina, abrangendo servidor,
computadores, netboooks, notebooks, impressoras,

estabilizadores e no-break, visando o funcionamento dos
equipamentos, tanto na parte de Hardware como de
Software, promovendo a manutenção e instalação de

H. G. Geraldo - ME 1496/2017 001/2018 R$ 6.500,00
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programas e configurações, durante o exercício de 2018.

Leonardo Luiz de
Souza 1492/2017 002/201 8 R$ 3.000,00

Contratação de empresa para recarga de tonner para as
impressoras da Câmara Municipal de Colatina, no

exercício financeiro de 2018.

Leonardo Luiz de
Souza 1493/2017 003/201 8 R$ 5.500,00

Contratação de empresa para prestação de serviços de
cópias (xerox), encadernação, revelação de diplomas

e/ou certificados e impressão colorida de convites, para
atender a Câmara Municipal de Colatina, no exercício

financeiro de 2018.

Roberta Ramos de
Oliveira 1491/2018 004/201 8 R$ 5.438,00

Contratação de empresa para fornecimento de Agua
Mineral, obtida de fontes naturais ou artificialmente
captada de origem subterrãnea caracterizada pelo

conteúdo definido e constante de sais minerais
(composto iônica) e pela presença de oligoelementos e

outros constituintes, em garrafões de 20 Litros; e de
botijas de gás residencial comum P13 (GLP), de forma

parcelada, para consumo da Câmara Municipal de
Colatina, durante o exercício de 2018.

Vix Elevadores LTDA
- ME

1494/2017 005/201 8 R$ 7.994,91

Contratação de empresa para prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva do elevador da

Câmara Municipal de Colatina, no exercício financeiro de
2018.

D. Melotti Telecom -
ME

1495/2017 006/201 8 R$ 3.600,00

Contratação de empresa para prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva da central privada de
comunicação telefônica — PABX LEUCOTRON ACTIVE
TD5, para atender a Câmara Municipal de Colatina, no

exercício financeiro de 2018.
Brooklyn

Comunicação e
Suprimentos LTDA

040/2018 007/201 8 R$ 844,80
Aquisição de 04 (quatro) caixas de bobina te'rmica para
relógio de ponto eletrônico (96 bobinas) para atender a

Câmara Municipal de Colatina.

TAILAN CRISTO
FERRARI - MEI

057/2018 008/201 8 R$ 7.975,00

Contratação de empresa especializada para a prestação
de serviços de manutenção preventiva e corretiva no
sistema informatizado de sonorização e gravação das

sessões ordinãrias, extraordinãrias, solenes, audiências
públicas e de interesse do Poder Legislativo durante o

exercício financeiro de 2018.

LP COELHO EPP 066/2018 009/201 8 R$ 7.500,00

Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema
dos 30 (trinta) aparelhos de ar-condicionado (split), com

fornecimento e substituição/reposição de peças,
componentes e acessórios por outras novas e originais

ou similares, pertencentes ao acervo patrimonial da
Câmara Municipal de Colatina, durante o exercício de

2018.

MARITÉ TURISMO
LTDA - ME

041/2018 010/2018 R$ 35.000,00

Contratação de empresa para prestação de serviços de
agenciamento, fornecimento de passagens aereas

nacionais e internacionais (reserva, emissão, marcação,
remarcação, cancelamento e reembolso de bilhetes de

passagens aereas), na modalidade de remuneração fixa
portaxa de transação (Transaction Fee), para atender os

vereadores e servidores que estejam em atividades
atinentes aos trabalhos desenvolvidos na Câmara

Municipal de Colatina, de acordo com as necessidades e
a autorização da Câmara Municipal de Colatina.

JB Comercio e
Serviços Eireli EPP

053/2018 011/2018 R$ 17.391,00
Constitui-se objeto do presente contrato a Aquisição de
02 (um) microcomputadores completos, 02 (dois) NO-

BREAKS e 01 (uma) impressora a laser monocromãtica.

Life Soluções
Técnicas e

Ambientais LTDA -
ME

092/2018 012/2018 R$ 6.000,00

Este contrato tem por objeto a contratação de empresa
especializada para adequação do projeto elétrico da

Câmara Municipal de Colatina, com “AS BUILT” e
levantamento da estrutura ele'trica já existente, com

emissão de ART. 0 projeto deverá ser entregue em 03
(três) vias impressas e 01 (uma) via em CD-R.

Tribuna Publicidade
LTDA

210/2018 013/2018 R$ 950,00 Fornecimento diário de 01 (uma) assinatura anual do
Jornal “A Tribuna" para Câmara Municipal de Colatina.

Fonte: Portal da Transparência — Disponível no endereço eletrônico:
http:/lcamaracolatina.es.qov.br/transparencia/contrato?ci csrf token=&contrato=&ano=&fkentidade=&fkmodalidade=&fksi
tuacao=&data1=01%2F01%2F2018&data2=31%2F12%2F2018&fkcateqoria=&search=

Contratos Aditivos Firmados

Tabela 20 — Aditivos contratuais realizados exercício 2018

Fornecedor

E&L Produções de

Contrato
nº Aditivo nº

Prestação de serviços técnicos de informática

Software LTDA 008/2015 003/2018 R$ 140.910,12 relatlvos aoshsoftwares de gestao Integrados
para a Camara MunICIpal de Colatlna.

Empresa Contratação dos serviços prestados pelaBrasileira de 010/2017 001/2018 R$ 5.500,00 . . . ,Correios e empresa brasnelra de correlos e telegrafos.
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Teleg rafos

Ágape Assessoria

Os serviços de manutenção e suporte mensal
do Portal Oficial do Legislativo de Colatina,
manutenção e suporte mensal do Sistema

Legislativo, hospedagem da solução em Datae consultoria 009/2017 001/2018 R$ 24.550,00 . - .LTDA _ EPP _ Center e comprlaçao de Atos Normativos,
Integrantes do objeto do Contrato nº 009/2017,
fica prorrogado por 12 (doze) meses, de 15 de

Maio de 2018 até 14 de Maio de 2019.
Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de fornecimento e

POLICARD gerenciamento de Vale-Alimentação, por meio
Systems e 005/2017 002/2018 R$ 994.356 00 dº ºªnãº º'ºtrôniºº4mªº."é"ºº ºº'“ Chip deServiços S.A ' segurança e senha |nd|V|duaI, para recargamensal, destinado à aquisição de gêneros

alimentícios para os servidores da Câmara
Municipal de Colatina.

Fonte: Portal da Transparência — Disponível no endereço eletrônico:
http:/lcamaracolatinaes.gov.br/transparencia/contrato/index/0?ci csrf token=&contrato=&ano=&fkentidade=&fkmoda|ida
de=&fksituacao=1&data1=&data2=&fkcateqoria=&search=
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