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MANIFESTAÇÃO DO ORGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO SOBRE

A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Emitente: Unidade Central de Controle Interno

Entidade: Poder Legislativo do Município de Colatina

Gestor responsável: Jolimar Barbosa da Silva
Exercício: 2018

1. RELATÓRIO

1.1. Introdução

Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, bem como o que dispõe

o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 — LRF essa unidade de controle interno realizou,

no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando apoiar o controle
externo no exercício de sua missão institucional.

A seguir apresentamos os pontos de controle selecionados para análise, os procedimentos

adotados, seguidos das constatações e proposições sugeridas e uma abordagem sobre a

gestão orçamentária, financeira, patrimonial e fiscal, emitindo, ao final, nosso parecer

conclusivo. A análise dos pontos de controle selecionados na tabela 01 (um) estão detalhados

no Apêndice deste Relatório de Parecer Conclusivo.

Tabela 01 — Pontos de Controle Selecionados
1. Itens de abordagem prioritária.

1.1. Gestão fiscal, financeira e orçamentária., . . Processos .
S&ª-(1,37%? (:lbjeto/Ponto Administrativos Base legal Procedimento Universo dº Ponto Amostra Selecionadae controle . de Controleanalisados
1.1.2 Despesa — 1) 010/2018 Lei Avaliar se foram realizadas 1)R$ 1.840,00

realização sem 2) 011/2018 4.320/1964, despesas sem emissão de 2)R$ 1.753,30prévio 3) 013/2018 art. 60. prévio empenho. 3)R$ 57.580,18empenho. 4) 014/2018 4)R$ 83.782,765) 015/2018 5)R$ 32.965,936) 016/2018 6)R$ 135.318,447) 017/2018 7)R$ 14.645,688) 018/2018 8)R$ 24.888,939) 019/2018 9)R$ 1.542,0310) 042/2018 10)R$ 61.629,6611) 043/2018 11)R$ 71.985,5812) 044/2018 12)R$ 34.280,8913) 045/2018 13)R$ 95.497,8314) 046/2018 14)R$ 11.834,7215) 047/2018 15)R$ 24.888,9316) 048/2018 16)R$ 63.157,28
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17) 050/2018
18) 054/2018
19) 082/2018
20) 083/2018
21) 084/2018
22) 085/2018
23) 086/2018
24) 087/2018
25) 089/2018
26) 102/2018
27) 138/2018
28) 141/2018
29) 144/2018
30) 157/2018
31) 200/2018
32) 202/2018

R$ 4.799.100,59

17)R$ 4.409,48
18)R$ 8.396,00
19)R$ 60.617,29
20)R$ 82.737,22
21)R$ 35.617,65
22)R$ 134.618,84
23)R$ 11.834,72
24)R$ 24.888,93
25)R$ 8.371,54
26)R$ 20.151,10
27)R$ 16.619,36
28)R$ 3.629,09
29)R$ 4.011,00
30)R$ 16.017,12
31)R$ 8.537,94
32)R$ 8.625 00

R$ 1.166.314,42

1.1. Gestão Previdenciária., . . Processos -
Codlgo Objeto/Ponto Administrativos Base legal Procedimento Un|verso dº Ponto Amostra SelecionadaIN43/17 de controle . de Controleanal|sados
1.2.4 Retenção/Rep 1) 013/2018 CF/88, art. 40; Verificar se houve a 1)R$ 57.580,18

asse das 2) 014/2018 LRF, art. 69; retenção das contribuições 2)R$ 83.782,76
contribuições 3) 015/2018 Lei 9717/1998 previdenciárias dos 3)R$ 32.965,93
previdenciárias 4) 016/2018 art. 1º; servidores e o seu 4)R$ 135.318,44
' Pª'iº 5) 017/2018 Lºi respectiYº fºPªSSª? 5)R$ 14.645,68
serVIdor. 6) 018/2018 8.212/1991; tempestlvo ao reglme de 6)R$ 24.888,93

7) 019/2018 Le| Local. preVIdencla. 7)R$ 1.542,038) 042/2018 8)R$ 61.629,669) 043/2018 9)R$ 71.985,5810) 044/2018 10)R$ 34.280,8911) 045/2018 11)R$ 95.497,8312) 046/2018 12)R$ 11 .834,7213) 047/2018 13)R$ 24.888,9314) 048/2018 14)R$ 63.157,2815) 050/2018 15)R$ 4.409,4816) 082/2018 16)R$ 60.617,2917) 083/2018 17)R$ 82.737,2218) 084/2018 18)R$ 35.617,6519) 085/2018 19)R$ 134.618,8420) 086/2018 20)R$ 11 .834,7221) 087/2018 21)R$ 24.888,9322) 089/2018 22)R$ 8.371 54
R$ 4.663.857,43 R$ 1.076.734,51

1.2. Gestão patrimonial., . . Processos -
fixª-(1,37%? (:lbjeto/Ponto Administrativos Base legal Procedimento Un|verso dº Ponto Amostra Selecionadae controle . de Controle

anal|sados
1.3.1 Bens em Inventários de CRFB/88, art. Avaliar se as Resultado apurado Inventários (INVALM,

estoque, bens em 37, caput c/c demonstrações contábeis no item 1.3.1 do INVMOV, INVIMO,
móveis, almoxarifado, Lei evidenciam a integralidade apêndice deste INVINT), Termos
imóveis e móveis, imóveis 4.320/1964, dos bens em estoque, re|atóriOI Circunstanciados das
intangíveis e intangíveis. arts. 94 a 96. móveis, imóveis e Comissões de Inventárioregistro Termos intangíveis em (TERALM, TERMOV,
contábil circunstanciados compatibilidade com os TERIMO, TERINT),
compatibilidad de bens em inventários anuais, bem Balanço Patrimonial
e com almoxarifado, como, as variações (BALPAT) e Balancete
inventário. móveis, imóveis decorrentes de de Verificação

e intangíveis.
Demonstrativos
de entradas e
saídas de bens
em almoxarifado,
móveis, imóveis

depreciação, amortização
ou exaustão, e as devidas
reavaliações.

(BALVERF).
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e intangíveis.
1.3.2 Bens móveis, Inventários de Lei Avaliar se os registros Resultado apurado Termos

imóveis e bens em 4.320/1964, analíticos de bens de no item 1.3.2 do Circunstanciados das
intangíveis — almoxarifado, art. 94. caráter permanente estão apêndice deste Comissões de Inventário
Registro e móveis, imóveis sendo realizados contendo re|atóriOI (TERMOV, TERIMO).
controle. e intangíveis. informações necessárias eTermos suficientes para sua

circunstanciados caracterização e se existe
de bens em a indicação, na estrutura
almoxarifado, administrativa do órgão, de
móveis, imóveis agente(s) responsável(is)
e intangíveis. por sua guarda e
Demonstrativos administração.
de entradas e
saídas de bens
em almoxarifado,
móveis, imóveis
e intangíveis.

1.3.3 Disponibilidade Termo de LC 101/2000, Avaliar se as TVDISP e Extrato Extrato Bancário
s - financeiras Verificação de art. 43 c/c 5 3ª, disponibilidades Bancário
depósito e Disponibilidades do artigo 164 financeiras foram
aplicação. e Extratos da CRFB/88. depositadas em

Bancários. instituições financeiras
oficiais.

1.3.4 Disponibilidade Termo de Lei Avaliar se as TVDISP e Extrato Extrato Bancário
s - financeiras Verificação de 4.320/1964, demonstrações contábeis Bancário
depósito e Disponibilidades arts. 94 a 96. evidenciam a integralidade
aplicação. e Extratos dos valores depositadosBancários. em contas correntes e

aplicações financeiras
confrontando os valores
registrados com os
extratos bancários no final
do exercício.

1.3.7 Obrigações Balanco LC 101/2000, Avaliar se o titular do 04 Documentos 02 Contratos
contraídas no Patrimonial art. 42. Poder contraiu, nos dois Administrativos;
último ano de (BALPAT); últimos quadrimestres domandato. Contratos seu mandato, obrigações 02 DemonstrativosAdministrativos que não puderam ser Cºntábeis-

assinados nos cumpridas integralmente
02 (dois) últimos dentro dele, ou que tiveram
quadrimestres; parcelas a serem pagas no
Demonstrativo exercício seguinte sem
de Restos a suficiente disponibilidadePagar de caixa.
(DEMRAP).

1.3. Limites constitucionais e legais., . . Processos -
ª??? (:lbjeto/Ponto Administrativos Base legal Procedimento Unlverso dº Ponto Amostra Selecionadae controle . de Controleanallsados
1.4.6 Despesas com 1) 1496/2017 LC 101/2000, Avaliar se todas as 1)R$ 6.500,00

pessoal — 2) 1494/2017 art. 18. despesas com pessoal, 2)R$ 7.994,91abrangência. 3) 1495/2017 inclusive mão de obra 3)R$ 3.600,004) 0057/2018 terceirizada que se referem 4)R$ 7.975,005) 0066/2018 à subst'tU'Çãº dº 5)R$ 7.500 00, . serVIdores, foramRGF - Relatorlo . ,- conslderadas no calculo dode Gestao limiteFiscal. ' R$ 1.273.009,83 R$ 33.569,91
1.4.7 Despesas Relatório de LC Avaliar se os limites de R$ 5.316.085,66 R$ 5.316.085,66

com pessoal Gestão Fiscal 101/2000, arts. despesas com pessoal
limite. (Demonstrativo 19 e 20 estabelecidos nos artigos

da Despesa com 19 e 20 LRF foramPessoal); observados.
Balancete da
Despesa
Orçamentária;
RREO — Anexo 3
(Poder
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Exe cutivo).

1.4.8 Despesas com Legislação online LC 101/2000, Avaliar se foram praticados Leis, Resoluções, Leis, Resoluções, Atos
pessoal — (Portal da art. 21. atos que provocaram Atos Normativos. Normativos.
descumpriment transparência) aumento das despesas
o de limites — referente ao com pessoal sem observar
nulidade do exercício de as disposições contidasato. 2018; nos incisos I e II, do artigo

Informações dos 21, da LRF.
Recursos
Humanos.

1.4.9 Despesas com Resumo da LC 101/2000, Avaliar se foram praticados R$ 3.462.030,08 R$ 2.134.639,77
pessoal — Folha de art. 21, atos que provocaram
aumento Pagamento - parágrafo aumento das despesas 12 meses Mês de Junho + 180 dias
despesas nos Regime Geral de único. com pessoal, expedidos finais de mandatoúltimos 180 Previdência nos cento e oitenta dias
dias do fim de Social anteriores ao final do
mandato — (FOLRPG). mandato do titular donulidade do Poder.
ato.

1.4.10 Despesas Relatório de LC 101/2000, Avaliar se as despesas R$ 5.316.085,66 R$ 5.316.085,66
com Gestão Fiscal art. 22, totais com pessoal
pessoal (Demonstrativo parágrafo excederam 95% do limite
limite da Despesa com único. máximo permitido para o
prudencial Pessoal); Poder e, no caso de
vedações. Balancete da ocorrência, se as vedaçõesDespesa previstas no artigo 22,

Orçamentária; parágrafo único, incisos I a
RREO — Anexo 3 V, da LRF foram(Poder observadas.
Executivo).

1.4.11 Despesas Relatório de LC 101/2000, Avaliar se as despesas R$ 5.316.085,66 R$ 5.316.085,66
com pessoal Gestão Fiscal art. 23 c/c totais com pessoal
extrapolação (Demonstrativo CRFB/88, art. ultrapassaram o limite
do limite da Despesa com 169, 5 3ª e é estabelecido no artigo 20
providências Pessoal); 4º. da LRF e, no caso de
/medidas Balancete da ocorrência, se as medidas
de contenção. Despesa saneadoras previstas no

Orçamentária; artigo 23 (e 169, 5 3ª e 5 4ª
RREO — Anexo 3 da CF 88) foram adotadas.
(Poder
Executivo).

1.4.13 Poder Balanco CRFB/88, art. Avaliar se o gasto total R$ 4.663.857,43 R$ 4.663.857,43
Legislativo Financeiro; 29-A, 5 1ª. com a folha de
Municipal Balancete da pagamento da Câmaradespesa Despesa Municipal não ultrapassou
com folha Orçamentária. setenta por cento dos
de pagamento. Nota de recursos financeirosmovimento recebidos a título definanceiro. transferência de

duodécimos no exercício.
1.4.17 Despesas Lei nº CRFB/88, art. Avaliar se a fixação do 01 Lei fixando o 09

com pessoal 5.005/2004; Lei 29, inciso VI. subsídio dos Vereadores subsídio.
subsídio nº 5313/2007; atendeu o disposto nodos Lei nº artigo 29, inciso VI, da 08 Leis de revisão
vereadores 5.372/2008; Lei CRFB/88, especialmente geral anual.
fixação. nº 5646/2010; os limites máximos nele

Lei nº
5.758/2011; Lei
nº 5.826/2012;
Lei nº
5.993/2013; Lei
nº 6115/2014 e
Lei nº
6408/2017.

fixados e a fixação de uma
legislatura para outra.
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1.4.18 Despesas Ficha Financeira CRFB/88, art. Avaliar se o pagamento 12 meses 12 meses
com pessoal Detalhada dos 29, inciso Vl. dos subsídios aossubsídio Vereadores vereadores obedeceu aos
dos (FICPAG). limites fixados no artigo 29,vereadores inciso VI, da CRFB/88.
pagamento.

1.4.19 Despesas Ficha Financeira, CRFB/88, art. Avaliar se o total da R$ 738.543,55 R$ 738.543,55
com pessoal - Demonstrativo 29, inciso VII. despesa com a
remuneração da Despesa com remuneração dos
vereadores. Pessoal. Vereadores ultrapassou o

montante de cinco por
cento da receita do
Município.

1.4.20 Poder Balancete CRFB/88, art. Avaliar se o total da R$ 6.954.320,27 R$ 6.954.320,27
Legislativo analítico da 29-A. despesa do Poder
Municipal — despesa Legislativo Municipal,
despesa total. orçamentária; incluídos os subsídios dos

Balanco Vereadores e excluídos os
Financeiro; gastos com inativos,
RREO — Anexos ultrapassou os percentuais
3, 6, 8 e 12 definidos pelo artigo 29-A(Poder da CRFB/88, relativos ao
Executivo); somatório da receitaBalancete da tributária e das
Execução transferências previstas no
Orçamentária da 5 5º do art. 153 e nos arts.
Receita (Poder 158 e 159, efetivamente
Executivo). realizadas no exercício

anterior.

1.4. Demais atos de gestão., . . Processos -
Codlgo Objeto/Ponto Administrativos Base legal Procedimento Unlverso dº Ponto Amostra SelecionadaIN43/17 de controle . de Controleanallsados

1.5.1 Documentos Documentação IN reguladora Avaliar de os documentos Documentação Toda a documentação
integrantes da que compõe a da remessa de integrantes da PCA estão constante do Anexo apresentada pelos
PCA — PCA/2018 prestação de em conformidade com o III-D da IN 43/2017 responsáveis decompatibilidad contas. requerido no anexo elaboração e envio.e com o correspondente da INnormativo do regulamentadora daTCE. remessa de prestação de

contas.

2. Itens de abordagem complementar.

2.2. Gestão fiscal, financeira e orçamentária., . . Processos -
Codlgo Objeto/Ponto Administrativos Base legal Procedimento Unlverso dº Ponto Amostra SelecionadaIN43/17 de controle . de Controleanallsados

2.2.11 Execução de Demonstrativo CRFB/88, art. Avaliar se houve R$ 508.500,00 R$ 508.500,00
despesas - dos Creditos 167, II. realização de despesas ou
creditos Adicionais; a assunção de obrigações
orçamentários. Decreto nº diretas que excederam os

22.285/2018 e créditos orçamentários ounº 22.340/2018. adicionais.
2.2.13 Creditos Lei nº CRFB/88, art. Avaliar se houve abertura Lei Orcamentaria Lei nº 6.461/2017 que

adicionais - 6461/2017; 167, inciso V, de crédito adicional Anual - LOA - 2017 instituiu a LOA/2018
autorização Decreto nº c/c art. 43 da suplementar ou especial
legislativa para 22.285/2018 e Lei nº sem prévia autorização 02 Decretos 02 Decretos
abertura. nº 22.340/2018. 4.320/64. legislativa e sem indicação

dos recursos
correspondentes.2.2.31 Despesa — 1) 010/2018 Lei Avaliar se foram 1)R$ 1.840,00

Liquidação. 2) 011/2018 4.320/1964, observados os pre- 2)R$ 1.753,30
3) 054/2018 art. 63. requisitos estabelecidos no 3)R$ 8.396,004) 102/2018 artigo 63 da Lei Federal nº 4)R$ 20.151,105) 138/2018 4.320/64 para a liquidação 5)R$ 16.619,366) 141/2018 das despesas. 6)R$ 3.629,09
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7) 144/2018 7)R$ 4.011,008) 157/2018 8)R$ 16.017,129) 200/2018 9)R$ 8.537,9410) 202/2018 10)R$ 8.625 00
R$ 135.243,16 R$ 89.579,91

2.2.32 Pagamento de 1) 010/2018 Lei Avaliar se houve 1)R$ 1.840,00
despesas sem 2) 011/2018 4.320/1964, pagamento de despesa 2)R$ 1.753,30
regular 3) 054/2018 art. 62. sem sua regular 3)R$ 8.396,00liquidação. 4) 102/2018 liquidação. 4)R$ 20.151,105) 138/2018 5)R$ 16.619,366) 141/2018 6)R$ 3.629,097) 144/2018 7)R$ 4.011,008) 157/2018 8)R$ 16.017,129) 200/2018 9)R$ 8.537,9410) 202/2018 10)R$ 8.625 00

R$ 135.243,16 R$ 89.579,91

1.2. Constatações e proposições

Neste tópico foram relatados os achados, proposições e a situação em relação aos itens

selecionados na tabela nº 01.

Tabela 02 — Constatações e Proposições
Código Achados Proposições/Alertas Situação
1.2.4 Ausência de vínculo de servidores

da Câmara Municipal a regime
previdenciário.

Relação dos servidores efetivos
sem vínculo previdenciário:

- Eliane Zovico Soella (Assistente
Op. Legislativo - Admissão:
01/03/85);
- Eliemar José Alves da Costa
(Taquígrafo - Admissão: 10/05/86);
- Evilásio João Gatti (Assistente Op.
Legislativo - Admissão: 01/03/85);
- Maria Jose Frizera (Assistente Op.
Legislativo - Admissão: 01/07/75);
- Sélia Maria Dalapicola (Assistente
Op. Legislativo - Admissão:
01/03/80);

- Telma Zamprogno Lorenzoni
(Taquígrafo - Admissão: 05/09/88).

Tabela 32 da PCA/2018 -
Declaração do ordenador de
despesas informando a relação dos
Servidores pagos pela Câmara
Municipal de Colatina sem desconto
previdenciário.

No dia 10 de Abril de 2018 foi
comunicado ao Gestor da Câmara
Municipal de Colatina por esta
Unidade Central de Controle Interno,
conforme processo nº 119/2018, da
ausência de recolhimento ao Regime
Geral de Previdência Social de 06
(seis) servidores e da determinação do
TCEES por meio do Acordão
1 51/2013.

Foi solicitado
informações/esclarecimentos acerca
do cumprimento do item 3.2 deste
acordão, e o ato normativo, em caso
de atendimento.

Foi recebido por esta UCCI - Unidade Central de
Controle Interno, no dia 25 de junho de 2018, o
posicionamento do Gestor, o qual salientou estar
tomando as providências, ratificando ausência deste
ato normativo incluindo os (06) seis servidores ao
Regime Previdenciario.

Cumpre esclarecer que referente a este achado a
Câmara Municipal de Colatina, representada pelo
Gestor Jolimar Barbosa da Silva (exercício 2018),
recebeu o Ofício nº 0093, em 15 de maio de 2018, do
Procurador do Ministério Público de Contas,
requerendo as mesmas informações pertinentes.

E ainda, foi detectado no Relatório Tecnico
00154/2018-3, referente à prestação de contas do
exercício de 2017, o achado envolvendo a mesma
situação aqui apresentada, sendo citado o
responsável do órgão Jolimar Barbosa da Silva,
conforme Instrução Tecnica Inicial 00407/2018-7 e
Decisão SEGEX 00411/2018-3.

Após emissão da defesa, foi emitido a Instrução
Tecnica Conclusiva 03933/2018-9 e o Parecer do
Ministério Público de Contas 05927/2018-7, sendo
que a Instrução Tecnica opina pelo julgamento
IRREGULAR e o Parecer do MPC opina pelo
julgamento regular com ressalva.

Agora, diante dos fatos abordados, esta Unidade
Central de Controle Interno segue acompanhando o
desfecho deste julgamento, e exarando as
recomendações necessárias para cumprimento dos
preceitos legais e determinações de seus entes
reguladores.



« m' '* l,“v

.!ª
«(1

íéªª'ª? Câmara Municipal de Colatina

L ,,.

1.3. Da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e fiscal

1.3.1. Gestão Orçamentária

O Orçamento Municipal para o exercício financeiro de 2018, objeto da Lei nº 6461/2017,

estimou a receita e fixou a despesa para a Câmara Municipal de Colatina/ES em R$

8.260.647,00.

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.

Do total das despesas empenhadas no exercício, todas foram liquidadas e pagas, 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. No que tange aos

pagamentos extra-orçamentários, cumpre ressaltar o valor de R$ 1.009.942,87.

1.3.2. Gestão Patrimonial

O patrimônio do órgão não apresenta saldo no Ativo Circulante — Caixa e Equivalentes de

Caixa e nem Superávit Financeiro.

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.

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.
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Apresenta-se, na tabela seguinte,
encerramento do exercício em análise:

a situação patrimonial da Câmara municipal, no

Tabela 03 - Síntese do Balanço Patrimonial Em R$ 1,00Especificação 2018 2017Ativo circulante 22.549,79 17.668,33Ativo não circulante 673.826,32 701.419,05Passivo circulante 413.323,71 348.616,45Passivo não circulante 0,00 0,00Patrimônio líquido 283.052,40 370.470,93
Fonte: Balanço Patrimonial

1.3.3. Gestão 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

extraorçamentãrios, 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 04 — Balanço Financeiro Em R$ 1,00Saldo em espécie do exercício anterior 0,00Receitas orçamentárias 0,00
Transferências financeiras recebidas 8.260.647,00
Recebimentos extraorçamentãrios 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

1.3.4. Gestão 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 05 — Despesa com Pessoal Em R$ 1,00
Despesa com pessoal para fins 1ª Quadrimestre 2ª Quadrimestre 3ª Quadrimestre

EXECUTADA

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

É::EªiglªírgªLL art. 20 da LRF) 1874774419 6% 1892088732 6% 1926550336 6%
:::?ªgrzrfgdãââf'do art. 22 da LRF) 17.810_35698 5,7% 1797484295 5,7% 18.302_228,19 5,7%
6:12:23)? ªªi dº art. 59 da LRF) 16.872969,77 5,4% 17.028_798,59 5,4% 17.338953,02 5,4%
DESPESA TOTAL COM PESSOAL 5.174.487,43 1,66% 5.266.494,53 1,67% 5.316.085,66 1,66%

Fonte: Demonstrativo da despesa com pessoal
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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.

2. PARECER DO CONTROLE INTERNO

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade do Sr. Jolimar

Barbosa da Silva, Chefe do Poder Legislativo do Município de Colatina, relativa ao exercício de

2018.

Foi verificado ausência de vínculo de 06 (seis) servidores da Câmara Municipal a regime

previdenciário, conforme item 1.2.4, evidenciado na tabela 02 deste relatório. O TCCES possui

ciência deste fato desde a prestação de contas anual de 2006, por meio do processo TC

1523/2007 (apensos: 5834/07 e 2139/09). Porém, foi constatado na PCA/2017 pelo TCEES o

não cumprimento da determinação referente ao item 3.2 do Acordão 151/2013, sendo citado o

Responsavel conforme Relatório Técnico nº 154/2018.

Logo, procede em andamento o julgamento sobre este achado, o qual permanece na mesma

situação (ausência de vínculo) até a data de emissão deste relatório. Cumpre esclarecer que,

no dia 06 de novembro de 2018 foi mandado pelo Presidente da Câmara Municipal de Colatina,

mesmo que intempestivamente, o ofício nº 622/2018 solicitando ao Poder Executivo Municipal

"que seja encaminhado a [...] Casa de Leis para apreciação e votação Projeto de Lei visando

adequar a situação previdenciária dos servidores regidos pela Lei Municipal nº 2.535, de 31 de

Dezembro de 1973, vinculando-os ao Regime Geral da Previdência, tal qual imposto pela EC

de nº 20/98”, em atendimento ao item 3.2 do Acordão 151/2013.

Em nossa opinião, tendo como base os objetos e pontos de controle avaliados, elencados no

item 1 desta manifestação, com exceção do item 1.2.4 e com base nos parágrafos segundo e

terceiro, a referida prestação de contas se encontra regular com ressalva.

Colatina, 08 de março de 2019

Lucas Lamborghini Degasperi

Auditor Público Interno

Matrícula nº 000673

CRC/ES nº 018460/0-0



Q&TÃLÃÍWVQÚI » Câmara Municipal de Colatina

APÉNDICE - PONTOS DE CONTROLE AVALIADOS PELA UNIDADE DE

CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA EM 2018

Pontos de controle e objetos que integraram as análises e auditorias realizadas no exercício de

2018 pela Unidade de Controle Interno para fins de elaboração da manifestação sobre as
Contas de Gestão.

1. ITENS DE ABORDAGEM PRIORITARIA

1.1. GESTÃO FISCAL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

1.1.2. Despesa — realização sem prévio empenho

Em análise a este ponto de controle, foram verificados 32 processos administrativos referentes

a diárias e folha de pagamento. O resultado, evidenciado nos papéis de trabalho, dentre eles,

os de nº 23 a 31 (arquivados na Unidade Central de Controle Interno da Câmara Municipal de

Colatina, a inteira disposição do Controle Externo), não foram encontradas inconsistências que

rompesse a determinação do caput do artigo 60 da Lei 4.320/1964.

Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

1.2. GESTÃO PREVIDENCIARIA

1.2.4. Retenção/Repasse das contribuições previdenciárias - parte
servidor

Conforme estabelecido no caput e no é 13, do artigo 40, da Constituição Federal de 1988:

Artigo 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime
de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo
ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

[...]

5 13 - Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei
de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego
público, aplica-se o regime geral de previdência social. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 20, de 15/12/98)

Foi aberta uma Inspeção por meio dos processos 113 e 119/2018 com objetivo de verificar se

houve a retenção das contribuições previdenciárias dos servidores ativos da Câmara Municipal

de Colatina e o seu respectivo repasse tempestivo ao regime de previdência, motivada por

meio de uma denúncia anônima recebida pela ouvidoria, sobre a ausência de recolhimento de

10
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INSS ao Regime Geral de Previdência Social (por parte de 06 servidores públicos efetivos

desta casa de leis) e do não cumprimento pelo Poder Legislativo da Determinação do Item 3.2.

referente ao Acórdão 151/2013, transcrito abaixo:

3. Determinar ao atual gestor da Câmara Municipal Colatina que:

[...]

3.2. Promova ação visando revisão legislativa, iniciada pelo Chefe do Poder Executivo,
com vistas a adequar a situação previdenciária de seus servidores, vinculando-os ao
Regime Geral de Previdência, tal qual imposto pela EC de nº 20/98.

Foram selecionadas as folhas de pagamento dos meses de janeiro a março de 2018,

Tabela 06 — Retenção do INSS Em R$ 1,00
Tipo Janeiro/2018 _ Fevereiro/2018 _ Mar 0/2018 _Processos INSS Retido Processos INSS Retido Processos INSS Retido

Vereadores 013/2018 6.343,71 042 e 050 6.977,33 082/2018 6.690,38
Efetivos — Lei 5.535/1973 014/2018 Não Reteve 043/2018 Não Reteve 083/2018 Não Reteve
Efetivos — LC 035/2005 015/2018 3.303,64 044/2018 3.490,45 084/2018 3.588,80
Comissionados 016/2018 12.235,17 045/2018 8.507,36 085/2018 11.986,23
Inativos 017/2018 Não Reteve 046/2018 Não Reteve 086/2018 Não Reteve
Pensionistas 018/2018 Não Reteve 047/2018 Não Reteve 087/2018 Não Reteve

Fonte: Processos folha de pagamento da Câmara Municipal de Colatina

Constatou-se, de acordo com as informações da tabela 03, o não recolhimento das
contribuições previdenciárias dos servidores efetivos — Lei 5.535/1973 (seis servidores já

mencionados), já em relação aos demais servidores ativos (Vereadores, Efetivos — LC

035/2005 e Comissionados) não foi constatado ausência de retenção.

1.3. GESTÃO PATRIMONIAL

1.3.1. Bens em estoque, móveis, imóveis e intangíveis - registro contábil

compatibilidade com inventário

As análises tiveram como partida comparações dos demonstrativos da PCA/2018,
confrontando os saldos do Balanço Patrimonial com os saldos do inventário, como segue:

Tabela 07 — Estoques, Imobilizados e Intangíveis Em R$ 1,00
_ _ Balanço Patrimonial Inventário Diferença

Descnçao (ª) (b) (ª-b)Estoques 20.756,34 20.756,34 0,00
Bens Móveis 612.539,32 612.539,32 0,00
Bens Imóveis 381.267,21 381.267,21 0,00
Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00

Fonte: BALPAT, INVMOV, INVIMO, INVALM e INVINT.

11
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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.

1.3.2. Bens móveis, imóveis e intangíveis - registro e controle

Segundo o artigo 94 da Lei Federal nº 4320/1964,

Artigo 94. Haverá registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, com
indicação dos elementos necessários para a perfeita caracterização de cada um deles
e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração.

Todos os bens que compõem o acervo permanente da Câmara Municipal de Colatina são

tombados sob um número de controle patrimonial individual, cuja identificação de suas

características detalhadas e feita no sistema de controle patrimonial com informações sobre

seu estado físico e elementos essenciais para sua identificação. A distribuição e controle são

feitos pelo responsável do Almoxarifado e Patrimônio, onde realiza a conferência física e

procede com a movimentação e alterações necessarias.

1.3.3. Disponibilidades financeiras - depósito e aplicação

O processo nº 024/2019 via circularização, ficou prejudicada, pois até a presente data de

emissão do relatório não foram entregues 03 (três) das 04 (quatro) solicitações pelos bancos

oficiais: Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banestes (Utilizado). Obtendo-se retorno

somente do Banco Sicoob, em 16 de janeiro de 2019.

Em análise ao extrato (dezembro/2018) encaminhado pela contabilidade, foi verificado que a

Câmara Municipal de Colatina possui 01 (uma) conta bancária, em banco oficial, em que se

realizam todas as movimentações financeiras: Banco Banestes (agência nº 117/conta corrente

nº 2.397.081). Cumprindo-se assim, as disposições da Lei Complementar 101/2000, art. 43 c/c

5 3º, do artigo 164 da CRFB/88.

1.3.4. Disponibilidades financeiras - depósito e aplicação

O Termo de Disponibilidades apresentou de forma detalhada os cheques do Banestes nº

11.419 no valor de R$ 130,00 e nº 11.444 no valor de R$ 21.500,00, ainda não compensados

pelo banco até a data de 28/12/2018, conforme extrato bancário e descrito em notas
explicativas, “o saldo financeiro do caixa é totalmente devolvido a Prefeitura Municipal no fim

do exercício, ficando somente no extrato bancário o valor exato dos cheques que foram

emitidos e ainda não foram compensados”.

12
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Considerando que os registros contábeis são realizados no fato gerador da despesa, e que o

saldo de R$ 21.630,00 apresentado no extrato bancário no final do exercício se configura o

mesmo valor dos 2 (dois) cheques apresentados no Termo de Disponibilidades, conclui-se que

as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos valores depositados em contas

correntes confrontando os valores registrados com os extratos bancários no final do exercício,

em conformidade com as disposições previstas nos arts. 94 a 96 da Lei nº 4820/1964.

1.3.7. Obrigações contraídas no último ano de mandato

O art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal veda ao titular do Poder contrair obrigação de

despesas nos dois últimos quadrimestres do seu mandato sem que haja disponibilidade

financeira suficiente para o seu pagamento, conforme reproduzido a seguir:

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois
quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser
cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício
seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os
encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.

Da análise dos arquivos da PCA, verifica-se que a Câmara não possui saldo no Passivo

Financeiro nem no Disponível no final do exercício de 2018, conforme se verifica dos
demonstrativos contábeis.

Consultou-se ainda sobre os contratos assinados a partir de maio até dezembro de 2018

(últimos dois quadrimestres), constatando um total de 02 (dois) contratos firmados neste

período, sendo empenhados, liquidados e pagos no próprio exercício. Ademais, foi verificado

que não foram contraídas despesas que não pudessem ser cumpridas no exercício. Todas as

despesas empenhadas foram liquidadas e pagas, sem composição de restos a pagar.

Como resultado, depreende-se que não há evidências de descumprimento do art. 42, da Lei de

Responsabilidade Fiscal.

1.3. LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

1.4.6. Despesas com pessoal - abrangência

A Lei Federal Complementar nº 101/2000, no artigo 18 e 5 1ª, estabelecem que,

Artigo 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total
com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos
e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis,
militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como
vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria,
reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens

13
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pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas
pelo ente às entidades de previdência.

5 1º Os valores dos contratos de terceirização de mão de obra que se referem à
substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como "Outras
Despesas de Pessoal".

A Câmara Municipal de Colatina firmou alguns contratos de serviços, dentre eles, os de nº

001/2018, 005/2018, 006/2018, 008/2018 e 009/2018, demonstrados a seguir:

Tabela 08 - Contratos de Serviços Em R$ 1,00
Fornecedor Prgããfsº Contrato nº Valor Objeto

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 programas e
conligurações, durante o exercício de 2018.

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

Câmara Municipal de Colatina, no exercício linanceiro
de 2018.

Contratação de empresa para prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva da central privada

1495/2017 006/2018 R$ 3.600,00 de comunicação telefônica — PABX LEUCOTRON
ACTIVE TD5, para atender a Câmara Municipal de

Colatina, no exercício linanceiro de 2018.
Contratação de empresa especializada para a

prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva no sistema informatizado de sonorização e
gravação das sessões ordinárias, extraordinárias,

solenes, audiências públicas e de interesse do Poder
Legislativo durante o exercício linanceiro de 2018.

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.

H. G. Geraldo - ME 1496/2017 001/2018 R$ 6.500,00

Vix Elevadores LTDA
_ ME 1494/2017 005/2018 R$ 7.994,91

D. Melotti Telecom —
ME

TAILAN CRISTO
FERRARI - MEI 057/2018 ººº/2018 R$ 7.975,00

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

Nenhum dos Contratos de serviços evidenciados na Tabela acima se referem às atividades

tinalísticas do Poder Legislativo, nem as atividades desenvolvidas pelos funcionários das

empresas terceirizadas encontram paralelos ou correlações com os cargos constantes no

plano de carreira da Câmara Municipal de Colatina (Lei Municipal nº 5.752/2011). Dessa forma,

tais despesas não entram no cômputo da despesa total com pessoal para fins de cálculo do

limite de gastos com pessoal previsto na Lei Complementar Federal nº 101/2000.

1.4.7. Despesas com pessoal limite

O índice máximo permitido com despesas de pessoal pelo poder Legislativo é de 6% (seis por

cento) da RCL — Receita Corrente Líquida, porém, é imprensídivel o acompanhamento do limite

de alerta de 90% (noventa por cento) e, no caso das despesas totais alcançarem ou
ultrapassarem o limite prudencial de 95% (noventa e cinco) sobre o Limite, os órgãos devem

adotar as vedações previstas no art. 22 da LRF. O demonstrativo abaixo evidencia as
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despesas totais com pessoal na Câmara Municipal de Colatina, realizadas durante o exercício
de 2018:

Tabela 09 — Gasto com pessoal Em R$ 1,00
ITEM DESPESA COM PESSOAL 353555;
1 DESPESA BRUTA COM PESSOAL 5.316.085,66
1.1 Pessoal Ativo 4.825.277,84
1.1.1 Vencimentos e Vantagens e outras desp. Variáveis 4.173.049,61
1.1.2 Obrigações Patronais 648.793,83
1.1.3 Benefícios Previdenciários 3.434,40
1.2 Pessoal Inativo e Pensionistas 490.807,82
1.2.1 Aposentadorias, Reserva e Reforma 162.975,731.2.2 Pensões 327.832,09
1.2.3 Outros Benefícios Previdenciários 0,00
2 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE º 00TERCEIRIZAÇAO (Art. 18, à 1º da LRF) '
3 DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, à 1º da LRF) 0,00
3.1 (-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00

3.2 (-) Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração 0,00

3.3 (-) Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração 0,00

3.4 (-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00
4 TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL 5.316.085,66

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

5A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA — RCL 321.091.722,66
6B DESPESA TOTAL COM PESSOAL (EXERCÍCIO 2018) 5.316.085,66
6C % DO TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL SOBRE A RCL (6B/5A) 1,66%

7D LIMITE MÁXIMO (Incisos I, II e III, Art. 20 da LRF) - <6%> (5A*6%) 19.265.503,36

8F LIMITE PRUDENCIAL (5 único, Art. 22 da LRF) - <5,7%> (7D*95%) 18.302.228,19

9G LIMITE DE ALERTA (inciso II do ê1º do art. 59 da LRF) - <5,4%> (7D*90%) 17.338.953,02
Fonte: RGF - Relatório de Gestão Fiscal (Demonstrativo da Despesa com Pessoal)

Conforme verificado na tabela acima, o percentual aplicado pela Câmara Municipal de Colatina

foi de 1,66% (um vírgula sessenta e seis por cento) da Receita Corrente Líquida, estando

cumprido abaixo do limite máximo permitido segundo preceitua a Lei de Responsabilidade

Fiscal (LRF) que dispõe o limite de gasto com pessoal do Poder Legislativo Municipal, incluído

a folha de pagamento e os encargos patronais em 6,00% (seis por cento) da Receita Corrente

Líquida (RCL) do Ente Municipal.
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1.4.8. Despesas com pessoal - descumprimento de limites - nulidade do
ato

A Lei Federal Complementar nº 101/2000, no artigo 21, estabelece que,

Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e
não atenda:

I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o disposto no inciso XIII
do art. 37 e no 5 1º do art. 169 da Constituição;

II - o limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo.

Conforme verificação no Processo Legislativo e informações do Recursos Humanos, no

decorrer do exercício de 2018 não houve ato normativo que se regulamenta aumento de

despesa com pessoal no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Colatina, com relação a

alterações e/ou aumento na estrutura dos cargos, gratificações, comissões ou qualquer outro

fato que origine despesa continuada por mais de 02 (dois) exercícios.

Logo, concluir-se que não há evidências de descumprimento do art. 21 da Lei de
Responsabilidade Fiscal.

1.4.9. Despesas com pessoal - aumento de despesas nos últimos 180 dias
do fim de mandato - nulidade do ato

A Lei Complementar 101/2000 estabeleceu na seção II, subseção II, questões acerca da

despesa com pessoal e de seu controle total:

Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e
não atenda:

I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o disposto no inciso XIII
do art. 37 e no 5 1º do art. 169 da Constituição;

II - o limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo.

Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da
despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato
do titular do respectivo Poder ou órgão referido no art. 20.

Assim, uma vez que o exercício em discussão nestes autos refere-se ao final de mandato do

titular do Poder Legislativo Municipal, necessário que seja avaliada a mencionada disposição

estabelecida no parágrafo único do art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Para tanto, mister demonstrar a forma como o TCEES dã interpretação ao mencionado

dispositivo.
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Por meio do Processo TC 6.955/2008, foi enfrentada esta matéria e o Plenário da Corte de

Contas do TCEES firmou entendimento externado no Parecer Consulta 001/2012 publicado no

Diário Oficial do Estado de 25/01/2012, de onde se extrai:

Já o preceito contido no parágrafo único do referido art. 21, além do cunho de
moralidade pública implícito no citado dispositivo legal, visa coibir a prática de atos de
favorecimento relacionados com os quadros de pessoal, mediante concessões em final
de mandato (contratações, nomeações atribuição de vantagens etc.), no sentido de
evitar o crescimento das despesas de pessoal, o consequente comprometimento dos
orçamentos futuros e a inviabilização das novas gestões. 14. Entretanto, apesar de ser
direcionado atodos os administradores públicos, o citado dispositivo, da mesma forma
que o caput do artigo 21, não pode ser interpretado literalmente, sob pena de
inviabilizar a administração nos últimos 180 dias da gestão de seus dirigentes, uma vez
que, se assim fosse, nesse período, estariam impedidos de realizar qualquer tipo de
ato que resultasse aumento de despesa. Dessa forma, considerando que o objetivo da
norma contida no Parágrafo único do art. 21 da Lei Complementar nº 101/2000 e
assegurar a moralidade pública, não pode ela atingir as ações dos administradores
voltadas para o atingimento das metas previstas no planejamento do órgão. 15.
Assim, para que haja a incidência da vedação prevista no mencionado dispositivo legal,
com a consequente nulidade dos atos, e necessário que estes se apresentem
conjugados dos seguintes pressupostos: resultar aumento da despesa com pessoal,
refletir ato de favorecimento indevido e ser praticado nos 180 dias que
antecedem o final do mandato. 16. Como consequência lógica, a nulidade prevista
deixa de incidir sobre os atos de continuidade administrativa que, guardando
adequação com a lei orçamentária anual, sejam objeto de dotação específica e
suficiente, ou que estejam abrangidos por crédito genérico, de forma que,
somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas
no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para
o exercício, com compatibilidade com o Plano Plurianual e a com a Lei de
Diretrizes Orçamentárias [grifo nosso]. [...] Isto posto, conclui-se que a concessão
de abono pecuniário pela Câmara Municipal a servidores efetivos, comissionados,
contratados temporariamente, cedidos e inativos, pode acontecer por meio de lei em
sentido estrito/formal, de iniciativa da respectiva casa, aprovada mesmo durante o
período de 180 dias, observados os limites previstos no art. 20, da LRF, bem como o
estabelecido no art. 16 do mesmo diploma legal e no art. 169, 5 1º, da CF.

No intuito de avaliar se houve aumento de despesas nos últimos 180 dias (de 05 de julho até

final do exercício) do mandato do Presidente da Câmara Municipal, foi analisada a informação

das folhas de pagamento referentes às competências de junho a dezembro do exercício em

análise, de onde se apurou:

Tabela 10 - Comparativo FOLRGP - Poder Legislativo Em R$ 1,00
Competência: Valor Abono: 13º Salário: Férias: ValorBruto: Líquido:
Junho 271.756,61 9.502,04 897,45 16.233,78 245.123,34
Julho 264.472,28 5.829,01 534,81 1.203,32 256.905,14
Agosto 275.113,43 7.393,21 2.546,22 21.463,13 243.710,87
Setembro 267.021,30 2.733,34 3.415,49 10.242,15 250.630,32
Outubro 262.135,28 6.262,31 802,21 5.762,2 249.308,56
Novembro 269.722,38 6.862,56 891,34 27.057,64 234.910,84
Dezembro 524.418,49 107.422,12 155.064,86 15.788,95 246.142,56

Fonte: FOLRGP - Resumo da Folha de Pagamento - Regime Geral de Previdência Social

Tabela 11 - Quantitativo de servidores - Poder Legislativo FOLRGP)
Unidades Gestoras: Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Câmara Municipal 103 103 105 104 103 103 103

Fonte: FOLRGP - Resumo da Folha de Pagamento - Regime Geral de Previdência Social
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Como resultado, depreende-se que não há evidências de descumprimento do art. 21, é único

da Lei de Responsabilidade Fiscal.

1.4.10. Despesas com pessoal - limite prudencial - vedações

Conforme demonstrado na tabela nº 12 abaixo, a Câmara Municipal de Colatina obteve um

gasto total com pessoal de R$ 5.316.085,66 (cinco milhões, trezentos e dezesseis mil, oitenta e

cinco reais e sessenta e seis centavos), correspondendo a 1,66% (um vírgula sessenta e seis

por cento) da Receita Corrente Líquida - RCL, apurada nos três quadrimestres do exercício de

2018. Percentual bem abaixo do limite prudencial de 95% (noventa e cinco por cento) do limite

máximo, assim, não se aplicam as vedações previstas no artigo 22, parágrafo único, incisos I a

V, da LRF.

Tabela 12 - Limite Prudencial Em R$ 1,00Descrição Valor Percentual sobre a RCL
Receita Corrente Líquida — RCL 321 .091 722,66 -
Despesa Total com Pessoal 5.316.085,66 1,66%
Limite Prudencial, (parágrafo único, art. 22 da LRF) 18.302.228,19 5,70%

Fonte: RGF - Relatório de Gestão Fiscal (Demonstrativo da Despesa com Pessoal)

1.4.11. Despesas com pessoal - extrapolação do limite - providências!
medidas de contenção

Em observância ao Limite máximo de 6% (seis por cento) estabelecido na alínea “a”, inciso III,

do art. 20 da LRF, a Câmara Municipal de Colatina executou um percentual de 1,66% (um

vírgula sessenta e seis por cento) nos três quadrimestres de 2018, com gastos totais de

pessoal. Deste modo, não cabem adotar as medidas saneadoras previstas no artigo 23 da LRF

e art. 169, 55 3ª e 4º da CF 88, uma vez que o Legislativo esta cumprido abaixo do limite

máximo permitido.

1.4.13. Poder Legislativo - despesa com folha de pagamento

O artigo 29-A, 5 1º da Constituição, estabeleceu que a Câmara Municipal não gastará mais de

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

subsídio de seus vereadores. Os cálculos referentes ao limite especificado estão demonstrados

na tabela a seguir:

Tabela 13 — Gastos Folha de Pagamentos — Poder Legislativo Em R$ 1,00Descrição Valor
Duodécimos Recebidos no Exercício 8.260.647,00
Limite Constitucional de Repasse ao Poder Legislativo 8.817.034,16
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