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% Máximo de Gasto com Folha de Pagamento 70,00%
Limite Máximo Permitido de Gasto com a Folha de Pagamento1 5.782.452,90
Total da Despesa Legislativa com Folha de Pagamento 4.663.857,43
% Gasto com Folha de Pagamento 56,46%

“ Menor valor entre o total de duodécimos recebidos e o limite constitucional de repasse ao Legislativo, multiplicado
pelo percentual máximo de gasto com folha de pagamento.
Fonte: Demonstrativo de Despesa com Pessoal, Balanço Financeiro e Balancete da Despesa Orçamentária.

Constatou-se que as despesas com folha de pagamento alcançaram 4.663.857,43 (quatro

milhões, seiscentos e sessenta e três mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e três

centavos), correspondendo a 56,46% do total dos recursos transferidos, de acordo com o
mandamento constitucional.

1.4.17. Despesas com pessoal - subsídio dos vereadores - fixação

O art. 29, inciso VI da Constituição Federal afirma que os subsídios dos vereadores devem ser

fixados em cada legislatura para a subsequente, respeitando os limites máximos.
Considerando o número atual de habitantes do Município de Colatina, que se encontra entre

cem mil e um a trezentos mil, podem ser gastos com subsídios até 50% (cinquenta por cento)

dos subsídios dos Deputados Estaduais. Assim, o Poder Legislativo cumpre os dispositivos

legais em conformidade com a Carta Magna:

Tabela 14 — Gasto total e individual com Subsídios Em R$ 1,00
Gastos Totais com subsídios | Aumento1 Vereadores Presidente

Subsídio Fixado Legislatura 2005/2008 — Lei nº 5.005/20042 2.700,00 3.300,00
% Revisão Salarial — Lei nº 5.313 — 20/08/2007 5% 2.835,00 3.465,00
% Revisão Salarial — Lei nº 5.372 — 08/07/2008 6% 3.005,10 3.672,90
% Revisão Salarial — Lei nº 5.646 — 17/08/2010 5,53% 3.171,28 3.876,01
% Revisão Salarial — Lei nº 5.758 — 16/08/2011 5,69% 3.351,73 4.096,56
% Revisão Salarial — Lei nº 5.826 — 03/04/2012 6,55% 3.571,27 4.364,88
% Revisão Salarial — Lei nº 5.993 — 20/08/2013 R$ 50,00 3.621,27 4.414,88
% Revisão Salarial — Lei nº 6.115 — 25/09/2014 6,50% 3.856,65 4.701,85
% Revisão Salarial — Lei nº 6.408 — 16/05/2017 5% 4.049,48 4.936,94

Gasto Individual Executado 4.049,48 | 4.936,94
Subsldlo do Deputado Estadual - Base Referenclal 25.322,25Inleldual

% de correlação com o subsídio do deputado estadual 15,99% | 19,50%
% Limite de correlação com o subsídio do deputado 50%
estadual

Gasto Total executado 738.543,55
RCL - Receita Corrente Líquida exercício 2017 321 .091.722,66
% máximo mediante inciso VII, art. 29 da CRFB/88 5%
Limite Máximo mediante inciso VII, art. 29 da CRFB/88 16.054.586,13Percentual Executado 0,23 %

“ As Revisões Salariais foram executadas conforme prevê o art. 3º da Lei nº 5.005/2004.
ª Ultimo Subsídio Fixado vigente foi mediante a Lei nº 5.005, de 02 de Setembro de 2004 para Legislatura 2005/2008.
Fonte: Ficha Financeira Detalhada/Leis.
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1.4.18. Despesas com pessoal - subsídio dos vereadores - pagamento

A Constituição da República de 1988 estabeleceu as regras para fixação e pagamento dos

subsídios aos vereadores, por meio do artigo 29, inciso VI. Os cálculos referentes ao limite

especificado estão sintetizados na tabela a seguir:

Tabela 15 — Gasto Individual com Subsídio — Poder Legislativo Em R$ 1,00Descrição Valor
Subsídio do Deputado Estadual - Base Referencial Individual 25.322,25
% Máximo de Correlação com o Subsídio do Deputado Estadual - conforme população 50 00ªV(Constituição Federal) ' ºLimite Máximo (Constituição Federal) 12.661,13
Limite Máximo - Vereadores (Legislação Municipal) 4.049,48
Limite Máximo - Presidente da Câmara (Legislação Municipal) 4.936,94
Gasto Individual com Subsídios dos Vereadores 4.049,48
Gasto Individual com Subsídio do Presidente da Câmara 4.936,94

Fonte: Ficha Financeira Detalhada/Subsídio Deputados Estaduais/ES vigente de R$ 25.322,25, informações da Assembleia Legislativa.
Endereço Eletrônico: http:/lwww.a|.es.gov.br/Transparencia;

Constatou-se que o gasto individual com subsídio dos vereadores cumpriu os limites

estabelecidos pela Constituição Federal e pelas Leis Municipais. O subsídio foi fixado pela Lei

5005/2004, sendo R$ 2.700,00 mensais para os vereadores e, para o vereador presidente R$

3.300,00 mensais, em função de suas atribuições administrativas.

Em 2018, o subsídio pago aos vereadores foi de R$ 4.049,48 mensais e ao presidente da

Câmara R$ 4.936,94 mensais, em função das seguintes leis de revisão geral anual: Lei

5313/07 (5%), Lei 5372/08 (6%), Lei 5646/10 (5,53%), Lei 5758/11 (5,69%), Lei 5826/12

(6,55%), Lei 5993/13 (R$ 50,00), Lei 6115/14 (6,5%) e Lei 6408/17 (5%).

1.4.19. Despesas com pessoal - remuneração vereadores

Em seu artigo 29, inciso VII, a Constituição da República fixou como limite para as despesas

totais com a remuneração dos vereadores 5% da receita do município. Os cálculos referentes

ao limite especificado estão sintetizados na tabela a seguir:

Tabela 16 — Gasto Total com Subsídio — Poder Legislativo Em R$ 1,00Descrição ValorReceitas Corrente Líquida 321 .091 .722,66
Gasto Total com Subsídios dos Vereadores 738.543,55% Compreendido com subsídios 0,23 %
% Máximo de Comprometimento com Subsídios 5 %

Fonte: RGFDPE, Ficha Financeira Detalhada — PCA 2018

Constatou-se que as despesas totais com pagamento de subsídios dos vereadores alcançaram

R$ 738.543,55, correspondendo a 0,23% da receita corrente líquida, de acordo com os

mandamentos constitucionais.

1.4.20. Poder Legislativo - despesa total
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O artigo 29-A da Constituição da República estabeleceu que, para municípios com população

entre 100 mil habitantes e 300.000 mil habitantes, o total da despesa da Câmara Municipal não

poderá ultrapassar 6% do somatório da receita tributária e das transferências previstas nos 5 5º

do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizadas no exercício anterior. Os cálculos

referentes ao limite especificado estão sintetizados na tabela a seguir:

Tabela 17 — 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%% Limite Gasto total do Poder 6%

Fonte: Balancete Analítico da Despesa Orçamentária, Relatório Resumido da Execução Orçamentária, Apêndice C
do Relatório Técnico nª 00154/2018-3 TECEES.

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.

1.5. DEMAIS ATOS DE GESTÃO

1.5.1. Documentos integrantes da PCA - compatibilidade com o normativo
do TCE

Evidencia-se que todos os documentos que integram a PCA de 2018, estão em conformidade

com a Instrução Normativa TCEES nº. 043/2017, anexo III, letra D.

2. ITENS DE ABORDAGEM COMPLEMENTAR

2.2. GESTÃO FISCAL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

2.2.11. Execução de despesas — créditos orçamentários

O artigo 167, inciso II, da Constituição Federal estabelece que:

Artigo 167. São vedados:

[...]

II - a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os
créditos orçamentários ou adicionais.

A Lei Orçamentária Anual (LOA) nº 6461/2017 fixou a despesa para a Câmara Municipal de

Colatina para o exercício de 2018 em R$ 8.260.647,00 (Oito milhões, duzentos e sessenta mil,

seiscentos e quarenta e sete reais). Após o encerramento do exercício de 2018, a despesa
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total empenhada pela Câmara Municipal de Colatina foi de R$ 6.954.320,27 (seis milhões,

novecentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e vinte reais e vinte e sete centavos), sendo

neste mesmo valor as despesas liquidadas e pagas, vejamos:

Tabela 18 — Demonstração da Movimentação Orçamentária Em R$ 1,00

Dºtªçãº Tºtªl Tºtªl Total Pago % ExecuçãoAtualizada Empenhado Liquidado
8.260.647,00 6.954.320,27 6.954.320,27 6.954.320,27 84,19%

Com objetivo de evidenciar as movimentações dos créditos orçamentários executados no

exercício de 2018, segue abaixo o esboço desta análise em relação a dotação inicial:

Tabela 19 — Despesa total fixada Em R$ 1,00(=) Dotação inicial 8.260.647,00
(+) Créditos adicionais suplementares 508.500,00(+) Créditos adicionais especiais 0,00
(+) Créditos adicionais extraordinários 0,00(-) Anulação de dotações 508.500,00(=) Dotação atualizada 8.260.647,00

Fonte: Demonstrativo dos créditos adicionais

Com base no exposto acima, observa-se que a Câmara Municipal de Colatina não executou

nenhuma despesa que excedesse o montante dos créditos orçamentários originalmente

tixados na Lei Municipal nº 6461/2017 (LOA 2018).

2.2.13. Créditos adicionais — autorização legislativa para abertura

Conforme disposto na Lei Orçamentária Anual — LOA, art. 5º, inciso I. O Poder Legislativo

Municipal, estava autorizado até o limite de 20 % (vinte por cento), do total da despesa tixada

para o orçamento do exercício de 2018, totalizando 0 valor de R$ 1.652.129,40 (um milhão,

seiscentos e cinquenta e dois, cento e vinte e nove e quarenta centavos), para abertura de

Créditos Adicionais Suplementares.

No decorrer do exercício de 2018 foram efetuadas alterações orçamentárias provenientes da

abertura de Créditos Adicionais Suplementares no montante de R$ 508.500,00 (quinhentos e

oito mil e quinhentos reais), representando o percentual de 6,16%, (seis vírgula dezesseis por

cento), em relação ao percentual permitido de 20%, (vinte por cento) autorizado, para atender a

execução do orçamento do Poder Legislativo Municipal.

Evidenciamos que a relação dos créditos abertos no exercício de 2018, que produziram

modificações orçamentárias nas dotações iniciais dos projetos/atividades, bem como nos

grupos de despesa e/ou categoria econômica constantes na LOA, cuja fonte de recursos foram
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abertos por anulação parcial/total de dotação orçamentária conforme valores evidenciados estã

anexa a PCA/2018, conforme descrito no arquivo “DEMCAD”.

Tabela 20 — Alterações Orçamentárias Em R$ 1,00
CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

A - Despesa autorizada na LOA no exercício R$ 8.260.647,00
B - Suplementação autorizada no exercício na Lei Orçamentária (%) 20,00 (%)
C - Total dos Créditos Autorizados (C=A*B) R$ 1.652.129,40
D - Créditos Suplementares aberto no exercício R$ 508.500,00
E - Anulação parcial de dotações para abertura de crédito
suplementar
F - Percentual em relação ao autorizado (Poder Legislativo
Municipal) = D/A

Fonte: Demonstrativo dos Créditos Adicionais

R$ 508.500,00

6,16 (%)

O Poder Legislativo Municipal, para fins de apuração do cumprimento do limite máximo para

abertura de Créditos Adicionas suplementares, cumpriu com o percentual autorizado na Lei

Orçamentária Anual fixado em até 20% (vinte por cento), para a abertura de créditos

suplementares no orçamento de 2018, sendo utilizando o percentual de 6,16%, (seis vírgula

dezesseis por cento), estando assim dentro do limite permitido pela Legislação vigente.

Segue na tabela a seguir o Demonstrativo dos Créditos Adicionais suplementares abertos no
exercício:

Tabela 21 — Créditos adicionais abertos no exercício Em R$ 1,00
Nº Lei Decreto Data FÍChª Valor FÍChª ValorAnulada Suplementada

6.461/2017 22.285 15/10/2018 14 350.000,00 02 350.000,00
6.461/2017 22.285 15/10/2018 11 31.700,00 01 1.000,00
6.461/2017 22.285 15/10/2018 15 25.000,00 03 52.000,00
6.461/2017 22.285 15/10/2018 16 28.000,00 13 1.500,00
6.461/2017 22.285 15/10/2018 17 19.800,00 20 50.000,00
6.461/2017 22.340 09/11/2018 11 40.000,00 16 40.000,00
6.461/2017 22.340 09/11/2018 11 4.000,00 17 4.000,00
6.461/2017 22.340 09/11/2018 11 10.000,00 18 10.000,00Total - - - 508.500,00 - 508.500,00

Fonte: Demonstrativo dos Créditos Adicionais, Leis e Decretos.

2.2.31. Despesa — Liquidação

Em razão da execução da ação nº 002 do PAAI - Plano Anual de Auditoria Interna/2018, foram

selecionados conforme critérios de valor, 10 processos referentes a diárias, no período de

janeiro a agosto de 2018. Sendo um dos pontos verificados o art. 63 da lei 4.320/1964,

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor
tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
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ê 1º Essa verificação tem por fim apurar:

I - a origem e o objeto do que se deve pagar;

II - a importância exata a pagar; (Vide Medida Provisória nº 581, de 2012)

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

5 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por
base:

I - o contrato, ajuste ou acôrdo respectivo;

II - a nota de empenho;

III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.

Por se tratar de pagamentos de Diárias, Inscrições e Passagens de locomoção, verificou-se em

parte dos processos emissão da nota de liquidação e pagamento antes da realização do curso,

com data anterior ao da nota fiscal, entretanto, foi considerado neste caso específico, que

essas despesas devem ser liquidadas e pagas com antecedência para realização dos cursos,

devendo ser provado a liquidação por meio dos certificados, comprovantes de comparecimento

e boletins das viagens, entregues pelos favorecidos no retorno do evento.

No caso da inscrição do curso, a mesma poderá também ser liquidada e paga antes da

participação do agente público, por se tratar de pagamento mediante lei de mercado/comércio

(Garantia), devendo a mesma ser ratificada posteriormente por meio de nota fiscal de serviço e

certificado emitido pela organizadora.

Deste modo, consoante aos processos analisados no item 2.231 da tabela referencial acima,

evidenciados pelos papéis de trabalho nº 23 ao 31 (arquivados nesta unidade de controle), não

foram constatados ausência de documentos que ratifiquem as viagens e realização das diárias,

em conformidade com as disposições do art. 63 da Lei 4.320/1964.

2.2.32. Pagamento De Despesas Sem Sua Regular Liquidação

Segundo o artigo 62 da Lei Federal nº 4320/1964,

Artigo 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua
regular liquidação.

Destaca-se que, pelos mesmos fundamentos abordados no item acima, e conforme papéis de

trabalho nº 23 ao 31 (arquivados nesta unidade de controle), todos os pagamentos foram

executados após emissão da nota de empenho e liquidação, sendo que não foram constatados

ausência de documentos que ratifiquem as viagens e realização das diárias nos processos

elencados no Item 22.31 da tabela nº 01 deste relatório.
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