
 
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA 

RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DA UNIDADE EXECUTORA DO 

CONTROLE INTERNO 

 

RELATÓRIO 

 

Emitente: Controladoria Interna da Câmara Municipal de Vitória 

Gestor responsável: Namy Chequer Bou Habib Filho 

Exercício: 2015 

 

Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988 e o que dispõe o 

artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF, esse órgão de controle interno realizou, 

no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando principalmente: 

I. comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da 

gestão orçamentária, financeira e patrimonial na Câmara Municipal de Vitória, 

bem como da aplicação dos recursos públicos por este Poder Legislativo 

Municipal;  

II. apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 

Considerando o universo a que se referem os pontos de controle apontados neste 

relatório, os procedimentos foram realizados por amostragem, utilizando-se técnicas de 

auditoria governamental aplicáveis a cada caso. 

A seguir apresentamos os procedimentos adotados, seguidos das constatações e 

proposições sugeridas, emitindo, ao final, nosso parecer conclusivo. A analise dos pontos de 

controle selecionados para Auditoria e fiscalização deste Controle Interno no exercício do ano 

2015 estão detalhados nos Anexo I deste Relatório de Parecer Conclusivo.  

1  PROCEDIMENTOS DE CONTROLE ADOTADOS PELA UNIDADE 

EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO 

1.1  GESTÃO FISCAL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

Código Ponto de controle Base legal Procedimento Visto 

 

Despesa pública – criação, 

expansão ou aperfeiçoamento 

de ação governamental que 

acarrete aumento da despesa – 

estimativa de impacto 

LC 101/2000, 

art. 16. 

Havendo criação, expansão ou 

aperfeiçoamento de ação 

governamental com consequente 

aumento da despesa, avaliar se os 

atos foram acompanhados de 

Não 
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Código Ponto de controle Base legal Procedimento Visto 

orçamentário-financeiro. estimativa do impacto orçamentário-

financeiro no exercício e nos dois 

subsequentes e se foram 

acompanhados por declaração do 

ordenador de despesas de que o 

aumento acarretado teve adequação e 

compatibilidade orçamentária e 

financeira com a LOA, com o PPA e 

com a LDO. 

 

Despesa pública – criação, 

expansão ou aperfeiçoamento 

de ação governamental que 

acarrete aumento da despesa – 

afetação das metas fiscais. 

LC 101/2000, 

art. 17, § 3º. 

Havendo criação, expansão ou 

aperfeiçoamento de despesas de 

caráter continuado, avaliar se foram 

observadas as condições previstas no 

artigo 17, § 1º da LRF e se os efeitos 

financeiros decorrentes do ato 

praticado não afetarão as metas 

fiscais dos exercícios seguintes e 

serão compensados por aumento 

permanente de receitas ou pela 

redução permanente de despesas. 

Não 

 
Déficit orçamentário – 

medidas de contenção 

LC 101/2000, 

art. 9º. 

Avaliar se foram expedidos atos de 

limitação de empenho e 

movimentação financeira, nos casos e 

condições estabelecidas em lei, com 

vistas à contenção de déficit 

orçamentário. 

Sim 

 
Execução de despesas – 

créditos orçamentários 

CRFB/88, art. 

167, II. 

Avaliar se houve realização de 

despesas ou a assunção de obrigações 

diretas que excederam os créditos 

orçamentários ou adicionais. 

Sim 

 

Créditos adicionais – 

autorização legislativa para 

abertura 

CRFB/88, art. 

167, inciso V, 

c/c art. 43 da 

Lei nº 4.320/64. 

Avaliar se houve abertura de crédito 

adicional suplementar ou especial 

sem prévia autorização legislativa e 

sem indicação dos recursos 

correspondentes. 

Sim 

 
Créditos adicionais – decreto 

executivo 

Lei nº 

4.320/1964, art. 

42 

Avaliar se os créditos adicionais 

(suplementares ou especiais) 

autorizados por lei, foram abertos 

mediante edição de decreto 

executivo. 

Sim 

 

Créditos orçamentários – 

transposição, remanejamento e 

transferências 

CRFB/88, art. 

167, inciso VI. 

Avaliar se houve a transposição, 

remanejamento ou a transferência de 

recursos de uma categoria de 

programação para outra ou de um 

órgão para outro, sem prévia 

autorização legislativa. 

Sim 

 

Autorização legislativa para 

instituição de fundos de 

qualquer natureza 

CRFB/88, art. 

167, inciso IX. 

Avaliar se houve instituição de 

fundos de qualquer natureza, sem 

prévia autorização legislativa. 

Não 

 
Realização de investimentos 

plurianuais 

CRFB/88, art. 

167, § 1º. 

Avaliar se foram iniciados 

investimentos cuja execução 

ultrapasse um exercício financeiro 

sem prévia inclusão no plano 

plurianual, ou sem lei que autorize a 

inclusão. 

Sim 

 
Créditos extraordinários - 

abertura 

CRFB/88, art. 

167, § 3º. 

Avaliar se houve abertura de crédito 

extraordinário para realização de 

despesas que não atenderam situações 

Sim 
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Código Ponto de controle Base legal Procedimento Visto 

imprevisíveis e urgentes, como as 

decorrentes de guerra, comoção 

interna ou calamidade pública, 

observado o disposto no art. 62 da 

CRFB/88. 

 

Transparência na gestão – 

instrumentos de planejamento 

e demonstrativos fiscais 

LC 101/2000, 

art. 48 e arts. 52 

a 58 da LRF. 

Avaliar se foi dada ampla divulgação, 

inclusive em meios eletrônicos de 

acesso público, aos seguintes 

instrumentos: PPA, LDO, LOA, 

Prestações de Contas Mensais e 

Anual, RREO e RGF, Pareceres 

Prévios emitidos por Órgão de 

Controle Interno e Externo, dentre 

outros. Avaliar, inclusive, se foram 

observadas as disposições contidas 

nos artigos 52 a 58 da LRF. 

Não 

 
Transparência na gestão – 

execução orçamentária 

LC 101/2000, 

art. 48 e arts. 52 

a 58 da LRF. 

Avaliar se foi objeto de divulgação, 

em tempo real, de informações 

pormenorizadas da execução 

orçamentária e financeira, observadas 

as disposições contidas no art. 48-A 

da LRF. 

Não 

 

Relatório Resumido da 

Execução Orçamentária e 

Relatório de Gestão Fiscal – 

elaboração 

LC 101/2000, 

arts. 52 a 55. 

Portaria STN nº 

637/2012. 

Avaliar se os demonstrativos fiscais 

que integram o RREO e o RGF foram 

elaborados em observância às normas 

editadas pela Secretaria do Tesouro 

Nacional. 

Sim 

 
Contribuições previdenciárias 

– recolhimento 

Lei 9.717/1998, 

art. 1º, inciso II. 

Verificar se as contribuições 

previdenciárias (patronal e retida dos 

servidores) e se os parcelamentos de 

débitos previdenciários estão sendo 

recolhidas regularmente e se o 

registro contábil das contribuições 

dos servidores e do ente estatal está 

sendo realizado de forma 

individualizada. 

Não 

 

Retenção de impostos, 

contribuições sociais e 

previdenciárias 

LC 116/2003, 

art. 6º. Decreto 

Federal nº 

3.000/1999. Lei 

8.212/1991. 

Avaliar se foram realizadas as 

retenções na fonte e o devido 

recolhimento, de impostos, 

contribuições sociais e contribuições 

previdenciárias, devidas pelas 

pessoas jurídicas contratadas pela 

administração pública. 

Não 

 Pagamento de precatórios 
CRFB/88, art. 

100. 

Avaliar se os pagamentos de 

precatórios previstos na LOA 

obedeceram as disposições contidas 

no artigo 100 da CRFB/88. 

Não 

 

Pagamento de passivos – 

ordem cronológica das 

exigibilidades 

Lei 8.666/1993, 

arts. 5º e 92, c/c 

CRFB/88, art. 

37. 

Avaliar se os passivos estão sendo 

pagos em ordem cronológica de suas 

exigibilidades. 

Não 

 Cancelamento de passivos 

CRFB/88, art. 

37, caput. 

Resolução CFC 

nº 750/1993. 

Avaliar se houve cancelamento de 

passivos sem comprovação do fato 

motivador. 

Não 

 
Registros contábeis – normas 

brasileiras de contabilidade 

Resolução CFC 

nº 750/1993 c/c 

NBC-T 16 

Avaliar se os registros e as 

demonstrações contábeis foram 

realizados de acordo com os 

Não 
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Código Ponto de controle Base legal Procedimento Visto 

princípios fundamentais de 

contabilidade e com as normas 

brasileiras de contabilidade aplicadas 

ao setor público. 

 
Registros bens móveis e 

imóveis. 

CRFB/88, art. 

37, caput c/c Lei 

4.320/1964, 

arts. 94 a 96. 

Avaliar se as demonstrações 

contábeis evidenciam a integralidade 

dos bens móveis e imóveis em 

compatibilidade com os inventários 

anuais, bem como, as variações 

decorrentes de depreciação, 

amortização ou exaustão, e as devidas 

reavaliações. 

Não 

 Registro de bens permanentes 
Lei 4.320/1964, 

art. 94. 

Avaliar se os registros analíticos de 

bens de caráter permanente estão 

sendo realizados contendo 

informações necessárias e suficientes 

para sua caracterização e se existe a 

indicação, na estrutura administrativa 

do órgão, de agente(s) responsável(is) 

por sua guarda e administração. 

Não 

 
Despesa – realização sem 

prévio empenho 

Lei 4.320/1964, 

art. 60. 

Avaliar se foram realizadas despesas 

sem emissão de prévio empenho. 
Não 

 Despesa – liquidação 
Lei 4.320/1964, 

art. 63 

Avaliar se foram observados os pré-

requisitos estabelecidos no artigo 63 

da Lei Federal nº 4.320/64 para a 

liquidação das despesas. 

Não 

 
Pagamento de despesas sem 

regular liquidação 

Lei 4.320/1964, 

art. 62. 

Avaliar se houve pagamento de 

despesa sem sua regular liquidação. 
Não 

 Despesa – desvio de finalidade 

LC 101/2000, 

art. 8º, parágrafo 

único. 

Avaliar se houve desvio de finalidade 

na execução das despesas decorrentes 

de recursos vinculados. 

Não 

1.2  GESTÃO PATRIMONIAL 

Código Ponto de controle Base legal Procedimento Visto 

 
Disponibilidades financeiras – 

depósito e aplicação 

LC 101/2000, 

art. 43 c/c § 3º, 

do artigo 164 da 

CRFB/88. 

Avaliar se as disponibilidades 

financeiras foram depositadas em 

instituições financeiras oficiais. 

Sim 

 
Registros bens móveis e 

imóveis. 

CRFB/88, art. 

37, caput c/c 

Lei 4.320/1964, 

arts. 94 a 96. 

Avaliar se as demonstrações 

contábeis evidenciam a integralidade 

dos bens móveis e imóveis em 

compatibilidade com os inventários 

anuais, bem como, as variações 

decorrentes de depreciação, 

amortização ou exaustão, e as 

devidas reavaliações. 

Não 

 Cancelamento de passivos 

CRFB/88, art. 

37, caput. 

Resolução CFC 

nº 750/1993. 

Avaliar se houve cancelamento de 

passivos sem comprovação do fato 

motivador. 

Não 

1.3  LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 

Código Ponto de controle Base legal Procedimento Visto 
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Código Ponto de controle Base legal Procedimento Visto 

 

Despesas com pessoal – 

subsídio dos vereadores – 

fixação 

CRFB/88, art. 

29, inciso VI. 

Avaliar se a fixação do subsídio dos 

Vereadores atendeu o disposto no 

artigo 29, inciso VI, da CRFB/88, 

especialmente os limites máximos 

nele fixados e a fixação de uma 

legislatura para outra. 

Sim 

 

Despesas com pessoal – 

subsídio dos vereadores – 

pagamento 

CRFB/88, art. 

29, inciso VI. 

Avaliar se os pagamentos de 

subsídios aos vereadores obedeceu os 

limites fixados no artigo 29, inciso 

VI, da CRFB/88. 

Sim 

 
Despesas com pessoal – 

remuneração vereadores 

CRFB/88, art. 

29, inciso VII. 

Avaliar se o total da despesa com a 

remuneração dos Vereadores 

ultrapassou o montante de cinco por 

cento da receita do Município. 

Sim 

 
Poder Legislativo Municipal – 

despesa total 

CRFB/88, art. 

29-A. 

Avaliar se o total da despesa do 

Poder Legislativo Municipal, 

incluídos os subsídios dos 

Vereadores e excluídos os gastos 

com inativos, ultrapassou os 

percentuais definidos pelo artigo 29-

A da CRFB/88, relativos ao 

somatório da receita tributária e das 

transferências previstas no § 5o do 

art. 153 e nos arts. 158 e 159, 

efetivamente realizadas no exercício 

anterior. 

Sim 

 

Poder Legislativo Municipal – 

despesa com folha de 

pagamento 

CRFB/88, art. 

29-A, § 1º. 

Avaliar se o gasto total com a folha 

de pagamento da Câmara Municipal 

não ultrapassou setenta por cento dos 

recursos financeiros recebidos a título 

de transferência de duodécimos no 

exercício. 

Sim 

 
Despesas com pessoal – 

abrangência. 

LC 101/2000, 

art. 18. 

Avaliar se todas as despesas com 

pessoal, inclusive mão de obra 

terceirizada que se referem à 

substituição de servidores, foram 

consideradas no cálculo do limite de 

gastos com pessoal previstos na LRF. 

Sim 

 Despesas com pessoal – limite 
LC 101/2000, 

arts. 19 e 20. 

Avaliar se os limites de despesas com 

pessoal estabelecidos nos artigos 19 e 

20 LRF foram observados. 

Sim 

 

Despesas com pessoal – 

descumprimento de limites – 

nulidade do ato 

LC 101/2000, 

art. 21. 

Avaliar se foram praticados atos que 

provocaram aumento das despesas 

com pessoal sem observar as 

disposições contidas nos incisos I e 

II, do artigo 21, da LRF. 

Sim 

 

Despesas com pessoal – 

aumento despesas nos últimos 

180 dias do fim de mandato – 

nulidade do ato 

LC 101/2000, 

art. 21, 

parágrafo único. 

Avaliar se foram praticados atos que 

provocaram aumento das despesas 

com pessoal, expedidos nos cento e 

oitenta dias anteriores ao final do 

mandato do titular do Poder. 

Não 

 
Despesas com pessoal – limite 

prudencial – vedações 

LC 101/2000, 

art. 22, 

parágrafo único. 

Avaliar se as despesas totais com 

pessoal excederam 95% do limite 

máximo permitido para o Poder e, no 

caso de ocorrência, se as vedações 

previstas no artigo 22, parágrafo 

único, incisos I a V, da LRF foram 

observadas. 

Sim 
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Código Ponto de controle Base legal Procedimento Visto 

 

Despesas com pessoal – 

extrapolação do limite – 

providências 

LC 101/2000, 

art. 23. 

Avaliar se as despesas totais com 

pessoal ultrapassaram o limite 

estabelecido no artigo 20 da LRF e, 

no caso de ocorrência, se as medidas 

saneadoras previstas no artigo 23 

foram adotadas. 

Sim 

 

Despesas com pessoal – 

expansão de despesas – 

existência de dotação 

orçamentária – autorização na 

LDO 

CRFB/88, art. 

169, § 1º. 

Avaliar se houve concessão de 

qualquer vantagem ou aumento de 

remuneração, criação de cargos, 

empregos e funções ou alteração de 

estrutura de carreiras, bem como 

admissão ou contratação de pessoal, a 

qualquer título, pelos órgãos e 

entidades da administração direta ou 

indireta, inclusive fundações 

instituídas e mantidas pelo poder 

público, inobservando a inexistência:  

I – de prévia dotação orçamentária 

suficiente para atender às projeções 

de despesa de pessoal e aos 

acréscimos dela decorrentes; 

II – de autorização específica na lei 

de diretrizes orçamentárias, 

ressalvadas as empresas públicas e as 

sociedades de economia mista. 

Sim 

 
Despesas com pessoal – 

medidas de contenção 

CRFB/88, art. 

169, §§ 3º e 4º. 

Havendo extrapolação dos limites 

prudencial e máximo estabelecidos 

pela LRF para despesas com pessoal, 

avaliar se as medidas de contenção 

previstas no artigo 168 da CRFB/88. 

Sim 

 
Obrigações contraídas no 

último ano de mandato 

LC 101/2000, 

art. 42. 

Avaliar se o titular do Poder contraiu, 

nos dois últimos quadrimestres do 

seu mandato, obrigações que não 

puderam ser cumpridas integralmente 

dentro dele, ou que tiveram parcelas 

a serem pagas no exercício seguinte 

sem suficiente disponibilidade de 

caixa. 

Não 

1.4  DEMAIS ATOS DE GESTÃO 

Código Ponto de controle Base legal Procedimento Visto 

 
Pessoal – função de confiança 

e cargos em comissão 

CRFB/88, art. 

37, inciso V. 

Avaliar se as funções de confiança 

estão sendo exercidas exclusivamente 

por servidores ocupantes de cargo 

efetivo e se os cargos em comissão 

destinam-se apenas às atribuições de 

direção, chefia e assessoramento. 

Sim 

 
Pessoal – função de confiança 

e cargos em comissão 

Legislação 

específica do 

órgão. 

Nos órgãos que dispõem de lei 

específica disciplinando condições e 

percentual mínimo dos cargos em 

comissão a serem preenchidos por 

servidores de carreira, avaliar se a 

legislação específica está sendo 

observada. 

Sim 

 Pessoal – contratação por CRFB/88, art. Avaliar a legislação específica do Sim 
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Código Ponto de controle Base legal Procedimento Visto 

tempo determinado 37, inciso IX. órgão disciplinando a contratação por 

tempo determinado observando se as 

contratações destinam-se ao 

atendimento de necessidade 

temporária e de excepcional interesse 

público. 

 Pessoal – teto 
CRFB/88, art. 

37, inciso XI. 

Avaliar se o teto remuneratório dos 

servidores públicos vinculados ao 

órgão obedeceu o disposto no artigo 

37, inciso XI, da CRFB/88. 

Sim 

 
Realização de despesas sem 

previsão em lei específica. 

CRFB/88, art. 

37, caput 

Avaliar se houve pagamento de 

despesas com subsídios, 

vencimentos, vantagens pecuniárias e 

jetons não autorizados por lei 

específica. 

Não 

 Segregação de funções. 
CRFB/88, art. 

37. 

Avaliar se foi observado o princípio 

da segregação de funções nas 

atividades de autorização, aprovação, 

execução, controle e contabilização 

das operações. 

Não 

 
Dispensa e inexigibilidade de 

licitação 

Lei 8.666/93, 

arts. 24, 25 e 

26. 

Avaliar se as contratações por 

dispensa ou inexigibilidade de 

licitação observaram as disposições 

contidas nos artigos 24 a 26 da Lei de 

Licitações. 

Sim 

 
Despesa – realização de 

despesas – irregularidades 

LC 101/2000, 

art. 15 c/c Lei 

4.320/1964, art. 

4º. 

Avaliar se foram realizadas despesas 

consideradas não autorizadas, 

irregulares e lesivas ao patrimônio 

público, ilegais e/ou ilegítimas. 

Não 

2  AUDITORIAS REALIZADAS 

Objetivando subsidiar a emissão do parecer final sobre as contas ora avaliadas, 

realizamos procedimentos de auditoria, seguindo o manual de procedimentos desta unidade de 

controle. 

Na tabela a seguir, apresentamos os processos que foram objeto de auditoria: 
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Processo 
Data de 

abertura 
Objeto Recomendação 

3329/2010 08/07/2010 

Prestação de serviços de 

conservação, limpeza e copa com 

fornecimento de materiais 

Folhas 580 duplicadas; folhas 822,823 

e 824 sem numeração. Entre as folhas 

967 e 968 foi colocada uma folha de 

número 1023. Pulou a folha 1069 a 

1071. Pulou a folha 1704 para a folha 

1196. Pulou a folha 1199 para a folha 

1075. Pulou a folha 1195 para a folha 

1201. Folha após a folha 1206 sem 

numeração. Folha 1517 duplicada. 

Folha 1525 triplicada. Folha 1745 sem 

paginação. Pulou da folha 2346 para a 

folha 2353. Entre as folhas 2458 a 

2459 consta uma folha sem numeração. 

Após a folha 2499 consta uma folha 

2352, 2350 e 2351. Pulou da folha 

2548 para a folha 2249. Passou da 

folha 2303 para a folha 2352  

4619/2013 06/05/2013 

Prestação de serviços de 

atendimento informatizado ativo e 

receptivo por telefone e e-mail 

nihil 

3688/2013 12/04/2013 

Fornecimento de licença de uso, 

suporte técnico de sistema de 

Processo Legislativo 

nihil 

11900/2013 25/11/2013 

Fornecimento e instalação de portas 

de alumínio e aquisição de portas de 

madeira 

Folhas duplicadas 105; folhas 290, 291 

e 293 sem paginação 

6738/2015 07/07/2015 
Locação de equipamento de 

reprografia e impressão 

Folhas 29 duplicadas; folhas 132, 133 e 

134 duplicadas; folhas 142 a 148 sem 

carimbo de paginação; folhas 176 sem 

carimbo de paginação 

1993/2015 09/03/2015 

Aquisição de disco rígido 

STORAGE DELL EQUALLOGIC 

PS 4100 

Pulou da folha 05 para a folha 09 do 

processo; folhas 108 duplicadas. 

2736/2015 24/03/2015 Aquisição de material gráfico nihil 

3961/2014 30/04/2014 

Fornecimento e instalação de porta 

de vidro com sistema automático de 

abrir e fechar 

Folhas 71/72 sem numeração; folhas 72 

duplicadas. 

3  IRREGULARIDADES CONSTATADAS 

Dos procedimentos de controle e auditorias realizadas por essa unidade executora do 

controle interno, foram detectadas as irregularidades apresentadas na tabela a seguir: 

 

Ponto de controle Base legal Irregularidade detectada 

Auditoria dos Processos listados no 

item 2  
 

Foram constatados nos processos 

auditados vários deles com a 

numeração de paginas 

equivocadas.  

Disponibilidades financeiras – 

depósito e aplicação 

LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º, do 

artigo 164 da CRFB/88. 

Conforme demonstrado na Tabela 

4 nos meses de janeiro e fevereiro 

de 2015 os recursos financeiros 

recebidos a título de duodécimo 

não foram aplicados 
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4  PROPOSIÇÕES 

Em face das irregularidades e/ou ilegalidades detectadas, essa unidade do controle 

interno apresentou, para o gestor responsável, as proposições e alertas sintetizados a seguir: 

Ponto de controle 
Irregularidade/ilegalidade 

detectada 
Proposições/Alertas 

Auditoria dos Processos listados no 

item 2 

Foram constatados nos processos 

auditados vários deles com a 

numeração de paginas 

equivocadas. 

Emitidas recomendações para a 

administração desta CMV no 

sentido de melhor atenção na 

numeração de paginas e como 

proceder para repaginar esses 

processos.   

Disponibilidades financeiras – 

depósito e aplicação 

Conforme demonstrado na Tabela 

4 nos meses de janeiro e fevereiro 

de 2015 os recursos financeiros 

recebidos a título de duodécimo 

não foram aplicados 

Assim que detectado, a CMV 

adotou as providências cabíveis, 

iniciando-se a aplicação dos 

recursos ainda no mês de março de 

2015. 

5  PARECER CONCLUSIVO 

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

Namy Chequer Bou Habib Filho, Presidente da Câmara Municipal de Vitória, relativa ao 

exercício de 2015, com objetivo de: 

I. comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e 

economicidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial na Câmara 

Municipal de Vitória, bem como da aplicação de recursos públicos pelo Poder 

Legislativo Municipal; 

II. apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 

Em nossa opinião as demonstrações contábeis e as demais peças que integram a 

prestação de contas sob exame representa adequadamente a posição orçamentária, financeira, 

patrimonial e de gestão fiscal, bem como, a prática de atos de gestão, no exercício a que se 

refere, observando-se a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos 

públicos. 

 

Vitória, 31 de março de 2016. 

 

José Elias do Nascimento Marçal 

Controlador Interno da Câmara Municipal de Vitória 
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APÊNDICE A – AVALIAÇÃO DOS PONTOS DE CONTROLE 

ADOTADOS PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA EM 2015 

1  GESTÃO FISCAL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

1.1  DEFICIT ORÇAMENTÁRIO – MEDIDAS DE CONTENÇÃO 

O art. 9º da Lei Federal Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – 

LRF), estabelece que 

Art. 9º Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não 

comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas 

no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato 

próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de 

empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de 

diretrizes orçamentárias. 

§ 1º No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a 

recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma 

proporcional às reduções efetivadas. 

§ 2º Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações 

constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do 

serviço da dívida, e as ressalvadas pela lei de diretrizes orçamentárias. 

§ 3º No caso de os Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério Público não 

promoverem a limitação no prazo estabelecido no caput, é o Poder Executivo 

autorizado a limitar os valores financeiros segundo os critérios fixados pela lei de 

diretrizes orçamentárias. (Vide ADIN 2.238-5) 

§ 4º Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo 

demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em 

audiência pública na comissão referida no § 1º do art. 166 da Constituição ou 

equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais. 

A Lei Municipal nº 8.690/2014 (Lei de Diretrizes Orçamentárias 2015 – LDO 2015), 

prevê no art. 24 que 

Art. 24. No caso de necessidade de limitação de empenho das dotações 

orçamentárias e de movimentação financeira a serem efetivadas nas hipóteses 

previstas no Art. 9º e no inciso II § 1º do Art. 31 da Lei Complementar nº 101, 2000, 

esta limitação será aplicada aos Poderes Executivo e Legislativo de forma 

proporcional à participação de seus orçamentos, excluídas as duplicidades, na lei 

orçamentária anual, e incidirá sobre “outras despesas correntes”, “investimentos” e 

“inversões financeiras”. 

Parágrafo único. O repasse financeiro a que se refere o Art. 168 da Constituição 

Federal, de 1988, fica abrangido pela limitação prevista no caput deste artigo. 

De acordo com o Demonstrativo do Resultado Primário, publicado no Relatório 

Resumido de Execução Orçamentária do 6º bimestre de 2015, o Município de Vitória não 

atingiu a meta de resultado primário para o exercício de R$ 2.655.000,00 (dois milhões 

seiscentos e cinquenta e cinco mil reais) fixada na LDO 2015, tendo apresentado um déficit 
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primário de R$ -724.501,14 (setecentos e vinte e quatro mil, quinhentos e um reais e catorze 

centavos). Apesar de não haver cumprido a meta de resultado primário, não foi expedido 

qualquer ato de limitação de empenho no Município. 

1.2  EXECUÇÃO DE DESPESAS – CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 

O art. 167, inciso II, da Constituição Federal estabelece que: 

Art. 167. São vedados: 

[...] 

II - a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os 

créditos orçamentários ou adicionais; 

A Lei Municipal nº 8.775/2014 (Lei Orçamentária Anual 2015 – LOA 2015) fixou a 

despesa total
1
 da CMV para o exercício de 2015 em R$ 27.875.136,00 (vinte e sete milhões, 

oitocentos e setenta e cinco mil, cento e trinta e seis reais). Após o encerramento do exercício 

de 2015, a despesa total empenhada pela CMV foi de R$ 26.731.576,38 (vinte e seis milhões, 

setecentos e trinta e um mil, quinhentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos), a 

despesa total liquidada foi de R$ 25.002.589,46 (vinte e cinco milhões, dois mil, quinhentos e 

oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos) e a despesa total paga foi de R$ 25.002.589,46 

(vinte e cinco milhões, dois mil, quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos), 

conforme pode ser conferido na Tabela 1. 

Tabela 1 – Demonstrativo da execução da despesa total da CMV em 2015 

Item Valor (R$ 1,00) 

(A) Despesa total fixada 27.875.136,00 

(B) Despesa total empenhada 26.731.576,38 

(C) Despesa total liquidada 25.002.589,46 

(D) Despesa total paga 25.002.589,46 

(E) Restos a pagar não processados (B – C) 1.728.986,92 

(F) Restos a pagar não processados (C – D) - 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados de execução orçamentária do sistema contábil da Câmara 

Municipal de Vitória. 

Nota: Sinal convencional utilizado: 

- Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento. 

 

Com base no exposto acima, observa-se que a CMV não executou nenhuma despesa 

que excedesse o montante dos créditos orçamentários originalmente fixados na LOA 2015. 

                                                 

1
 A CMV não realiza diretamente nenhum pagamento a inativo. Dessa forma, não se realiza qualquer dedução de 

sua despesa para fins de cumprimento do limite estabelecido pelo art. 29-A da CF. 
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1.3  CRÉDITOS ADICIONAIS – AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA PARA ABERTURA 

O inciso V do artigo 167 da Constituição Federal de 1988 (CF) determina que, 

Art. 167. São vedados: 

[...] 

V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa 

e sem indicação dos recursos correspondentes; 

A regulamentação do inciso V do artigo 167 da CF está contida no artigo 43 da Lei 

Federal nº 4.320/1964, que foi recepcionada como lei complementar pela Constituição 

Federal: 

Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de 

recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição 

justificativa. 

§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: 

I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; 

II - os provenientes de excesso de arrecadação; 

III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de 

créditos adicionais, autorizados em Lei; 

IV - o produto de operações de credito autorizadas, em forma que juridicamente 

possibilite ao poder executivo realiza-las. 

§ 2º Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro 

e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais 

transferidos e as operações de credito a eles vinculadas. 

§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo 

positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a 

realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício. 

§ 4° Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes de excesso de 

arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários abertos no 

exercício. 

No Município de Vitória, a Lei Municipal nº 8.775/2014 (LOA 2015) dispõe nos 

artigos 7º a 9º sobre a autorização da abertura de créditos adicionais para o exercício de 2015: 

Art. 7º. Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a abrir créditos 

adicionais suplementares, nos termos do que dispõe a Lei Federal nº 4.320, de 17 de 

março de 1964, até o limite de 30% (trinta por cento) do total da despesa fixada em 

seus respectivos orçamentos para o exercício de 2015. 

Art. 8º. Ficam autorizados e excluídos do limite previsto no Art. 7º desta Lei: 

I – os créditos adicionais suplementares: 

a) destinados a suprir insuficiências nas dotações de pessoal e encargos, de acordo 

com o estabelecido no Art. 66, parágrafo único, da Lei Federal 4.320, de 1964, 

mediante a utilização de recursos provenientes da anulação de dotações 

consignadas no mesmo grupo de despesa;  

b) abertos à conta de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do 

exercício anterior nos termos do inciso I do § 1º e § 2º do Art. 43 da Lei Federal 

nº 4.320, de 1964;  

c) destinados a suprir insuficiências nas dotações referentes à amortização e 

encargos da dívida pública; 

II – as adequações orçamentárias previstas no Art. 27 da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias nº 8.504, de 29 de julho de 2013. 
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Art. 9º. A abertura de créditos adicionais suplementares, especiais e extraordinários, 

serão gerenciadas pela Secretaria de Fazenda. 

Parágrafo único. Caberá ao Secretário de Fazenda em conjunto com o Chefe do 

Poder Executivo, instituir a abertura dos referidos créditos por meio de Decreto. 

O artigo 27 da Lei Municipal nº 8.690/2014 (LDO 2015), citado no inciso II do artigo 

8º, estabelece que, 

Art. 27. As alterações do Quadro de Detalhamento de Despesa – QDD, no nível de 

elemento de despesa, observados os mesmos grupos de despesa, categoria 

econômica, modalidade de aplicação, projeto / atividade / operação especial e 

unidade orçamentária poderão ser procedidas para atender necessidades de 

execução. 

§ 1º. As alterações, para efeitos do caput deste artigo, compreendem transferências 

de saldos orçamentários, entre elementos de despesa, facultada a inserção de 

elemento de despesa. 

§ 2º Caberá ao Secretário de Fazenda, por meio de Portaria, instituir as referidas 

alterações. 

Dessa forma, a CMV dispunha de autorização legislativa para abertura de créditos 

adicionais suplementares até o limite de 30% do total da despesa fixada para o orçamento de 

2015, ou seja, R$ 8.362.540,80 (oito milhões, trezentos e sessenta e dois mil, quinhentos e 

quarenta reais e oitenta centavos). 

Conforme pode ser conferido na Tabela 2, durante o exercício de 2015 as alterações 

orçamentárias totalizaram R$ 2.358.516,63 (dois milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, 

quinhentos e dezesseis reais e sessenta e três centavos). Desse montante, excetuando-se as 

exclusões explicitadas nos incisos I e II do artigo 8º da LOA 2015, apenas as alterações 

orçamentárias realizadas por meio de decretos do Executivo, que totalizaram R$ 1.243.160,00 

(um milhão, duzentos e quarenta e três mil, cento e sessenta reais), entram no cômputo do 

limite de abertura de créditos adicionais suplementares, uma vez que somente essas 

produziram alterações nas dotações iniciais dos projetos/atividades, bem como nos grupos de 

despesa e/ou categoria econômica constantes na LOA 2015. As alterações por meio de 

portarias, que totalizaram R$ 173.500,00 (cento e setenta e três mil e quinhentos reais), 

produziram modificações em nível de elementos de despesa, mas mantiveram o mesmo 

projeto/atividade original. Já as alterações por meio de atos, que totalizaram R$ 941.856,63 

(novecentos e quarenta e um mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e três 

centavos), produziram modificações em nível de subelementos de despesa, também 

preservando inalterados os projetos/atividades originais.  

Sendo assim, para fins de cumprimento do limite de 30% de abertura de créditos 

adicionais suplementares, definido no artigo 7º da LOA 2015, a CMV utilizou 4,5%. 
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Tabela 2 - Resumo dos atos que produziram alterações orçamentárias em 2015 

 
Anulação Suplementação 

Decretos 1.243.160,00 1.243.160,00 

Decreto 16.250/2015 150.000,00 150.000,00 

0101.0103100352.0324 - Manutenção dos Serviços Administrativos - 150.000,00 

3.3.90.39.00 
 

150.000,00 

0101.0103100352.0323 - Ações de Informática 150.000,00 - 

3.3.90.39.00 120.000,00 
 

4.4.90.52.00 30.000,00 
 

Decreto 16.411/2015 183.500,00 183.500,00 

0101.0103100352.0323 - Ações de Informática - 183.500,00 

4.4.90.52.00 
 

183.500,00 

0101.0103100352.0324 - Manutenção dos Serviços Administrativos 183.500,00 - 

3.3.90.30.00 23.968,00 
 

3.3.90.92.00 1.000,00 
 

4.4.90.51.00 70.000,00 
 

4.4.90.52.00 88.532,00 
 

Decreto 16.435/2015 3.023,00 3.023,00 

0101.0103100352.0324 - Manutenção dos Serviços Administrativos - 3.023,00 

3.3.90.93.00 
 

3.023,00 

0101.0103100352.0325 - Manutenção e Conservação de Bens 

Imóveis 
3.023,00 - 

3.3.90.30.00 3.023,00 
 

Decreto 16.507/2015 181.803,00 181.803,00 

0101.0103100352.0324 - Manutenção dos Serviços Administrativos - 181.803,00 

3.3.90.46.00 
 

181.803,00 

0101.0103100352.0323 - Ações de Informática 28.101,00 - 

3.3.90.39.00 28.101,00 
 

0101.0103100352.0325 - Manutenção e Conservação de Bens 

Imóveis 
153.702,00 - 

3.3.90.37.00 153.702,00 
 

Decreto 16.519/2015 20.991,00 20.991,00 

0101.0103100352.0325 - Manutenção e Conservação de Bens 

Imóveis 
- 20.991,00 

3.3.90.39.00 
 

20.991,00 

0101.0103100352.0324 - Manutenção dos Serviços Administrativos 20.991,00 - 

3.3.90.30.00 20.991,00 
 

Decreto 16.542/2015 189.606,00 189.606,00 

0101.0103100352.0325 - Manutenção e Conservação de Bens 

Imóveis 
- 189.606,00 

3.3.90.37.00 
 

189.606,00 

0101.0103100352.0324 - Manutenção dos Serviços Administrativos 140.706,00 - 

3.3.90.14.00 5.000,00 
 

3.3.90.30.00 15.615,00 
 

3.3.90.31.00 1.000,00 
 

3.3.90.32.00 5.000,00 
 

3.3.90.33.00 254,00 
 

3.3.90.39.00 113.837,00 
 

0101.0103100352.0327 - Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais 48.900,00 - 

3.1.90.11.00 22.000,00 
 

3.1.90.13.00 11.900,00 
 

3.1.90.16.00 1.000,00 
 

3.1.90.92.00 5.000,00 
 

3.1.90.94.00 9.000,00 
 

Decreto 16.570/2015 514.237,00 514.237,00 
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Anulação Suplementação 

0101.0103100352.0323 - Ações de Informática - 77.046,00 

3.3.90.39.00 
 

77.046,00 

0101.0103100352.0325 - Manutenção e Conservação de Bens 

Imóveis 
- 437.191,00 

3.3.90.37.00 
 

437.191,00 

0101.0103100352.0323 - Ações de Informática 97.987,00 - 

4.4.90.52.00 97.987,00 
 

0101.0103100352.0327 - Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais 416.250,00 - 

3.1.90.11.00 416.250,00 
 

   Portarias 173.500,00 173.500,00 

Portaria 31/2015 2.500,00 2.500,00 

0101.0103100352.0324 - Manutenção dos Serviços Administrativos - 2.500,00 

3.3.90.33.00 
 

2.500,00 

0101.0103100352.0324 - Manutenção dos Serviços Administrativos 2.500,00 - 

3.3.90.39.00 2.500,00 
 

Portaria 116/2015 171.000,00 171.000,00 

0101.0103100352.0327 - Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - 101.000,00 

3.1.90.11.00 
 

101.000,00 

0101.0103100352.0327 - Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais 101.000,00 - 

3.1.90.94.00 101.000,00 
 

0101.0103100352.0324 - Manutenção dos Serviços Administrativos - 70.000,00 

3.3.90.36.00 
 

70.000,00 

0101.0103100352.0324 - Manutenção dos Serviços Administrativos 70.000,00 - 

3.3.90.39.00 70.000,00 
 

   Atos 941.856,63 941.856,63 

Ato 01/04/2015 800,00 800,00 

0101.0103100352.0324 - Manutenção dos Serviços Administrativos - 800,00 

3.3.90.33.01 
 

800,00 

0101.0103100352.0324 - Manutenção dos Serviços Administrativos 800,00 - 

3.3.90.33.05 800,00 
 

Ato 10/04/2015 6.050,00 6.050,00 

0101.0103100352.0324 - Manutenção dos Serviços Administrativos - 6.050,00 

3.3.90.39.12 
 

6.050,00 

0101.0103100352.0324 - Manutenção dos Serviços Administrativos 6.050,00 - 

3.3.90.39.17 6.050,00 
 

Ato 29/04/2015 253,19 253,19 

0101.0103100352.0324 - Manutenção dos Serviços Administrativos - 253,19 

3.3.90.30.01 
 

253,19 

0101.0103100352.0324 - Manutenção dos Serviços Administrativos 253,19 - 

3.3.90.30.07 253,19 
 

Ato 15/05/2015 2.670,00 2.670,00 

0101.0103100352.0325 - Manutenção e Conservação de Bens 

Imóveis 
- 2.670,00 

3.3.90.30.24 
 

2.670,00 

0101.0103100352.0325 - Manutenção e Conservação de Bens 

Imóveis 
2.670,00 - 

3.3.90.30.99 2.670,00 
 

Ato 10/06/2015 14.894,35 14.894,35 

0101.0103100352.0324 - Manutenção dos Serviços Administrativos - 14.894,35 

3.3.90.30.16 
 

14.473,37 

3.3.90.30.21 
 

420,98 

0101.0103100352.0324 - Manutenção dos Serviços Administrativos 14.894,35 - 
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Anulação Suplementação 

3.3.90.30.96 14.894,35 
 

Ato 17/06/2015 15.062,23 15.062,23 

0101.0103100352.0324 - Manutenção dos Serviços Administrativos - 15.062,23 

3.3.90.39.39 
 

15.062,23 

0101.0103100352.0324 - Manutenção dos Serviços Administrativos 15.062,23 - 

3.3.90.39.96 15.062,23 
 

Ato 13/07/2015 3.000,00 3.000,00 

0101.0103100352.0324 - Manutenção dos Serviços Administrativos - 3.000,00 

3.3.90.39.17 
 

3.000,00 

0101.0103100352.0324 - Manutenção dos Serviços Administrativos 3.000,00 - 

3.3.90.39.40 3.000,00 
 

Ato 23/07/2015 42.135,12 42.135,12 

0101.0103100352.0324 - Manutenção dos Serviços Administrativos - 42.135,12 

3.3.90.39.12 
 

42.135,12 

0101.0103100352.0324 - Manutenção dos Serviços Administrativos 42.135,12 - 

3.3.90.39.99 42.135,12 
 

Ato 23/07/2015 66.000,00 66.000,00 

0101.0103100352.0324 - Manutenção dos Serviços Administrativos - 66.000,00 

3.3.90.39.12 
 

61.000,00 

3.3.90.39.17 
 

5.000,00 

0101.0103100352.0324 - Manutenção dos Serviços Administrativos 66.000,00 - 

3.3.90.39.40 56.000,00 
 

3.3.90.39.61 5.000,00 
 

3.3.90.39.96 5.000,00 
 

Ato 14/08/2015 277.589,46 277.589,46 

0101.0103100352.0324 - Manutenção dos Serviços Administrativos - 277.589,46 

3.3.90.39.12 
 

139.000,00 

3.3.90.39.17 
 

138.589,46 

0101.0103100352.0324 - Manutenção dos Serviços Administrativos 277.589,46 - 

3.3.90.39.19 5.000,00 
 

3.3.90.39.99 272.589,46 
 

Ato 24/08/2015 71.266,24 71.266,24 

0101.0103100352.0325 - Manutenção e Conservação de Bens 

Imóveis 
- 71.266,24 

3.3.90.37.02 
 

71.266,24 

0101.0103100352.0325 - Manutenção e Conservação de Bens 

Imóveis 
71.266,24 - 

3.3.90.37.03 71.266,24 
 

Ato 31/08/2015 31.599,04 31.599,04 

0101.0103100352.0324 - Manutenção dos Serviços Administrativos - 31.599,04 

3.3.90.39.50 
 

31.599,04 

0101.0103100352.0324 - Manutenção dos Serviços Administrativos 31.599,04 - 

3.3.90.39.99 31.599,04 
 

Ato 06/11/2015 693,00 693,00 

0101.0103100352.0324 - Manutenção dos Serviços Administrativos - 693,00 

3.3.90.30.39 
 

693,00 

0101.0103100352.0324 - Manutenção dos Serviços Administrativos 693,00 - 

3.3.90.30.96 693,00 
 

Ato 16/11/2015 178.500,00 178.500,00 

0101.0103100352.0327 - Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - 178.500,00 

3.1.90.11.75 
 

178.500,00 

0101.0103100352.0327 - Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais 178.500,00 - 

3.1.90.11.74 178.500,00 
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Anulação Suplementação 

Ato 26/11/2015 64.409,00 64.409,00 

0101.0103100352.0323 - Ações de Informática - 64.409,00 

3.3.90.39.08 
 

64.409,00 

0101.0103100352.0323 - Ações de Informática 64.409,00 - 

3.3.90.39.12 9.409,00 
 

3.3.90.39.84 55.000,00 
 

Ato 02/12/2015 71.331,00 71.331,00 

0101.0103100352.0323 - Ações de Informática - 71.331,00 

3.3.90.39.08 
 

71.331,00 

0101.0103100352.0323 - Ações de Informática 71.331,00 - 

3.3.90.39.12 71.331,00 
 

Ato 11/12/2015 76.000,00 76.000,00 

0101.0103100352.0324 - Manutenção dos Serviços Administrativos - 76.000,00 

3.3.90.39.35 
 

71.000,00 

3.3.90.39.36 
 

5.000,00 

0101.0103100352.0324 - Manutenção dos Serviços Administrativos 76.000,00 - 

3.3.90.39.64 76.000,00 
 

Ato 22/12/2015 4,00 4,00 

0101.0103100352.0327 - Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - 4,00 

3.1.90.13.01 
 

4,00 

0101.0103100352.0327 - Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais 4,00 - 

3.1.90.13.02 4,00 
 

Ato 23/12/2015 18.600,00 18.600,00 

0101.0103100352.0323 - Ações de Informática - 18.600,00 

3.3.90.39.08 
 

18.600,00 

0101.0103100352.0323 - Ações de Informática 18.600,00 - 

3.3.90.39.12 18.600,00 
 

Ato 29/12/2015 1.000,00 1.000,00 

0101.0103100352.0327 - Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - 1.000,00 

3.1.90.13.01 
 

1.000,00 

0101.0103100352.0327 - Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais 1.000,00 - 

3.1.90.13.02 1.000,00 
 

Total 2.358.516,63 2.358.516,63 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados de execução orçamentária do sistema contábil da Câmara 

Municipal de Vitória. 

Nota: Sinal convencional utilizado: 

- Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento. 

1.4  CRÉDITOS ADICIONAIS – DECRETO EXECUTIVO 

De acordo com o artigo 42 da Lei Federal nº 4.320/1964, 

Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por 

decreto executivo. 

Conforme detalhado acima na Tabela 2, os créditos adicionais suplementares da CMV 

para o exercício de 2015 foram abertos mediante anulação parcial de dotações orçamentárias e 

foram realizados por meio de Decreto do Poder Executivo. Os números dos decretos bem 

como o valor das anulações e suplementações estão descritos na Tabela 2. 
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1.5  CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS – TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E 

TRANSFERÊNCIAS 

O inciso VI do artigo 167 da Constituição Federal estabelece que,  

Art. 167. São vedados: 

[...] 

VI - a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma 

categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia 

autorização legislativa; 

Heraldo da Costa Reis e José Teixeira Machado Júnior
2
, ao abordar a questão dos 

créditos adicionais afirmam que: 

Por muito tempo pensou-se que as alterações orçamentárias se refletissem 

exclusivamente nos créditos adicionais. Entretanto, a prática vem demonstrando que 

não é verdade, e a própria Constituição da República de 1988, conforme dispositivo 

já mencionado [art. 167, VI], aceitou e ratificou esta situação com a introdução de 

novos conceitos sobre as realocações de recursos orçamentários, mediante 

remanejamentos, transposições e transferências, como se esclarece a seguir. 

 Os remanejamentos ocorrem sempre no âmbito da organização. Assim, se 

porventura uma reforma administrativa prevê a extinção de um órgão e a 

institucionalização de outro para a sua substituição, é evidente que só se 

deve realizar os remanescentes orçamentários do órgão extinto para o novo. 

 As transposições ocorrem sempre no âmbito da programação de trabalho, 

em razão de repriorizações, mediante a realocação dos remanescentes 

orçamentários para o programa de trabalho repriorizado. 

 As transferências ocorrem no âmbito das categorias econômicas de 

despesas, também por repriorizações de gastos. Contudo, uma característica 

importante que deve ser notada é que o único ponto comum existente entre 

estas formas de alterações é a que se refere às realocações dos 

remanescentes orçamentários, como explicadas. Há, portanto, uma 

diferença enorme entre as aberturas de créditos adicionais suplementares 

cujo recursos provenham de anulações parciais ou totais de dotações 

orçamentárias, e os remanejamentos, transposições e transferências, os 

quais geralmente são confundidos com os créditos adicionais, 

principalmente os suplementares. (REIS e MACHADO JÚNIOR, 2015, p. 

120-121, destaques do autor). 

Com base nas definições acima, durante o exercício de 2015 não houve transposição, 

remanejamento ou transferência de recursos orçamentários na CMV. 

1.6  REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS PLURIANUAIS 

A Constituição Federal, no § 1º do artigo 167, estabelece que, 

                                                 

2
 REIS, Heraldo da Costa, MACHADO JÚNIOR, José Teixeira. A Lei 4.320 comentada e a Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 35. ed. rev. e atual. por Heraldo da Costa Reis. Rio de Janeiro, RJ: IBAM, 2015. 
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Art. 167. [...] 

[...] 

§ 1º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá 

ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a 

inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. 

A despesa empenhada com investimento do exercício de 2015 totalizou R$ 88.467,90 

(oitenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa centavos) e refere-se à 

compra de equipamentos e materiais permanentes. Não houve durante o exercício de 2015 a 

realização de nenhum investimento que ultrapassasse um exercício financeiro. 

1.7  CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS – ABERTURA 

A Constituição Federal, no § 3º do artigo 167, estabelece que, 

Art. 167. [...] 

§ 3º A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a 

despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna 

ou calamidade pública, observado o disposto no art. 62. 

Durante o exercício de 2015 não houve abertura de créditos adicionais 

extraorçamentários para a CMV. 

1.8  RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RELATÓRIO 

DE GESTÃO FISCAL – ELABORAÇÃO 

A Constituição Federal, no § 3º do artigo 165, estabelece que, 

§ 3º O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento de cada 

bimestre, relatório resumido da execução orçamentária. 

Dessa forma, a CMV está desobrigada da publicação e elaboração do Relatório 

Resumido de Execução Orçamentária (RREO). 

Com relação ao Relatório de Gestão Fiscal (RGF), a Lei Federal Complementar nº 

101/2000, nos artigos 54 e 55, estabelece que, 

Seção IV 

Do Relatório de Gestão Fiscal 

 

Art. 54. Ao final de cada quadrimestre será emitido pelos titulares dos Poderes e 

órgãos referidos no art. 20 Relatório de Gestão Fiscal, assinado pelo: 

I - Chefe do Poder Executivo; 

II - Presidente e demais membros da Mesa Diretora ou órgão decisório equivalente, 

conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Legislativo; 
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III - Presidente de Tribunal e demais membros de Conselho de Administração ou 

órgão decisório equivalente, conforme regimentos internos dos órgãos do Poder 

Judiciário; 

IV - Chefe do Ministério Público, da União e dos Estados. 

Parágrafo único. O relatório também será assinado pelas autoridades responsáveis 

pela administração financeira e pelo controle interno, bem como por outras definidas 

por ato próprio de cada Poder ou órgão referido no art. 20. 

 

Art. 55. O relatório conterá: 

I - comparativo com os limites de que trata esta Lei Complementar, dos seguintes 

montantes: 

a) despesa total com pessoal, distinguindo a com inativos e pensionistas; 

b) dívidas consolidada e mobiliária; 

c) concessão de garantias; 

d) operações de crédito, inclusive por antecipação de receita; 

e) despesas de que trata o inciso II do art. 4o; 

II - indicação das medidas corretivas adotadas ou a adotar, se ultrapassado qualquer 

dos limites; 

III - demonstrativos, no último quadrimestre: 

a) do montante das disponibilidades de caixa em trinta e um de dezembro; 

b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas: 

1) liquidadas; 

2) empenhadas e não liquidadas, inscritas por atenderem a uma das condições do 

inciso II do art. 41; 

3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do saldo da disponibilidade de 

caixa; 

4) não inscritas por falta de disponibilidade de caixa e cujos empenhos foram 

cancelados; 

c) do cumprimento do disposto no inciso II e na alínea b do inciso IV do art. 38. 

§ 1º O relatório dos titulares dos órgãos mencionados nos incisos II, III e IV do art. 

54 conterá apenas as informações relativas à alínea a do inciso I, e os documentos 

referidos nos incisos II e III. 

§ 2º O relatório será publicado até trinta dias após o encerramento do período a que 

corresponder, com amplo acesso ao público, inclusive por meio eletrônico. 

§ 3º O descumprimento do prazo a que se refere o § 2º sujeita o ente à sanção 

prevista no § 2º do art. 51. 

§ 4º Os relatórios referidos nos arts. 52 e 54 deverão ser elaborados de forma 

padronizada, segundo modelos que poderão ser atualizados pelo conselho de que 

trata o art. 67. 

Os RGF relativos ao exercício de 2015 foram elaborados sob as diretrizes do Manual 

de Demonstrativos Fiscais, 6ª edição, editado e publicado pela Secretaria do Tesouro 

Nacional (STN). Os RGF foram assinados digitalmente pelo presidente da CMV, pelo 

controlador interno e pela diretora financeira e contábil e publicados e homologados no 

Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI), no site 

da STN, e publicados também no Diário Oficial do Poder Legislativo Municipal de Vitória. 

As datas de homologação no SICONFI e publicação no Diário Oficial estão discriminadas no 

Quadro 1. 
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Quadro 1 - Datas de homologação e publicação do RGF relativos ao exercício de 2015 

Relatório de Gestão 

Fiscal 

Homologação 

SICONFI 

Publicação Diário 

Oficial 

1º quadrimestre 25/05/2015 27/05/2015 

2º quadrimestre 30/09/2015 29/09/2015 

3º quadrimestre 27/01/2016 28/01/2016 

Fonte: elaboração própria a partir das informações do SICONFI e Diário Oficial do Poder Legislativo 

Municipal de Vitória. 

2  GESTÃO PATRIMONIAL 

2.1  DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS – DEPÓSITO E APLICAÇÃO 

Segundo o artigo 43, da Lei Federal Complementar nº 101/2000, 

Art. 43. As disponibilidades de caixa dos entes da Federação serão depositadas 

conforme estabelece o § 3º do art. 164 da Constituição. 

De acordo com o § 3º do artigo 164 da CF, 

Art. 164. [...] 

§ 3º As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no banco central; as 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou entidades do Poder 

Público e das empresas por ele controladas, em instituições financeiras oficiais, 

ressalvados os casos previstos em lei. 

A CMV possui duas contas bancárias em que se realizam todas as movimentações 

financeiras: uma no banco Banestes (agência 236 / conta corrente 1.264.258) e outra na Caixa 

Econômica Federal (agência 823 / operação 6 / conta corrente 19-5). A CMV não possui 

qualquer outra conta bancária em nenhuma outra instituição financeira, pública ou privada. 

Os recursos do duodécimo repassados pela PMV durante o exercício de 2015 foram 

depositados exclusivamente na conta do Banestes, conforme apresentado na Tabela 3. Nota-se 

que, à exceção do mês de junho de 2015, todos os depósitos dos outros meses atenderam aos 

dispositivos do art. 168 da CF e art. 113, XXI, da Lei Orgânica Municipal. 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 

[...] 

Art. 168. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os 

créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e 

Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até 

o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere 

o art. 165, § 9º. 

 

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA 

[...] 

Art. 113 Compete privativamente ao Prefeito Municipal: 

[...] 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA 

XXI - remeter à Câmara, até o dia vinte de cada mês, as parcelas das dotações 

relativas às despesas correntes, despendidas por duodécimos; 

Conforme pode ser observado na Tabela 3, os depósitos relativos aos duodécimos dos 

meses de janeiro, fevereiro, março, junho e agosto diferem do valor fixado na LOA 2015. 

Essa diferença deve-se ao pagamento da GPS que até o mês de abril/2015 era enviada para ser 

paga pela PMV e o valor descontado no duodécimo repassado à CMV. Somando-se o valor 

depositado com o descontado, chega-se ao valor total do duodécimo do exercício que é de R$ 

27.875.136,00 (vinte e sete milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, cento e trinta e seis 

reais). 

Tabela 3 - Repasses do duodécimo em 2015 

DATA 

VALOR 

DEPOSITADO 

(EM R$ 1,00) 

DIFERENÇA EM 

RELAÇÃO AO 

DUODÉCIMO 

FIXADO 

19/01/2015 2.051.147,09 -271.780,91 

20/02/2015 2.040.661,97 -282.266,03 

20/03/2015 2.049.718,25 -273.209,75 

17/04/2015 2.322.928,00 - 

19/05/2015 2.322.928,00 - 

22/06/2015 1.994.799,97 -328.128,03 

17/07/2015 2.322.928,00 - 

19/08/2015 2.374.131,37 51.203,37 

18/09/2015 2.322.928,00 - 

20/10/2015 2.322.928,00 - 

19/11/2015 2.322.928,00 - 

18/12/2015 2.322.928,00 - 

Total 26.770.954,65 -1.104.181,35 

Fonte: extratos bancários mensais da conta corrente Banestes - 1.264.258. 

Notas: Sinal convencional utilizado:  

- Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento. 

 

Com relação aos recursos recebidos, a Tabela 4 demonstra que nos meses de janeiro e 

fevereiro de 2015 os recursos financeiros recebidos a título de duodécimo não foram 

aplicados. Assim que detectado, a CMV adotou as providências cabíveis, iniciando-se a 

aplicação dos recursos ainda no mês de março de 2015. 
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Tabela 4 – Demonstrativo do saldo das contas bancárias (final de período) da CMV em 2015 

MÊS 

BANESTES CEF 

CONTA 

CORRENTE 

(EM R$ 1,00) 

CONTA DE 

APLICAÇÃO 

(EM R$ 1,00) 

CONTA 

CORRENTE 

(EM R$ 1,00) 

CONTA DE 

APLICAÇÃO (EM 

R$ 1,00) 

dez/2014 3.373.407,43 - 1.131.747,14 - 

jan/2015 2.595.844,33 - 132.117,61 - 

fev/2015 2.892.555,03 - 144.957,12 - 

mar/2015 2.014.289,17 1.209.502,17 147.217,97 - 

abr/2015 2.571,58 3.555.584,09 516,66 242.048,62 

mai/2015 327,53 3.488.374,47 174,11 349.562,56 

jun/2015 1.236,30 3.511.177,29 55,22 479.479,25 

jul/2015 2.895,64 3.545.829,62 58,65 605.324,59 

ago/2015 1.059,38 3.883.892,89 232,59 729.098,22 

set/2015 0,19 4.193.385,10 22,56 864.479,80 

out/2015 73,59 2.974.959,79 - 997.087,05 

nov/2015 737,39 2.889.601,85 389,57 872.639,48 

dez/2015 55,08 2.675.212,52 398,85 493.605,69 

Fonte: extratos bancários mensais das contas correntes Banestes 1.264.258 e CEF 19-5. 

Notas: Sinal convencional utilizado:  

- Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento. 

3  LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 

3.1  DESPESAS COM PESSOAL – SUBSÍDIO DOS VEREADORES – FIXAÇÃO 

A Constituição Federal, no artigo 29, inciso VI, estabelece que, 

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o 

interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara 

Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta 

Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: 

[...] 

VI - o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais 

em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe esta Constituição, 

observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os seguintes 

limites máximos: 

a) em Municípios de até dez mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores 

corresponderá a vinte por cento do subsídio dos Deputados Estaduais;  

b) em Municípios de dez mil e um a cinquenta mil habitantes, o subsídio máximo 

dos Vereadores corresponderá a trinta por cento do subsídio dos Deputados 

Estaduais; 

c) em Municípios de cinquenta mil e um a cem mil habitantes, o subsídio máximo 

dos Vereadores corresponderá a quarenta por cento do subsídio dos Deputados 

Estaduais; 

d) em Municípios de cem mil e um a trezentos mil habitantes, o subsídio máximo 

dos Vereadores corresponderá a cinquenta por cento do subsídio dos Deputados 

Estaduais; 

e) em Municípios de trezentos mil e um a quinhentos mil habitantes, o subsídio 

máximo dos Vereadores corresponderá a sessenta por cento do subsídio dos 

Deputados Estaduais; 

f) em Municípios de mais de quinhentos mil habitantes, o subsídio máximo dos 

Vereadores corresponderá a setenta e cinco por cento do subsídio dos Deputados 

Estaduais; 
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Considerando que a estimativa da população residente do Município de Vitória em 

2015, calculada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foi de 355.875 

(trezentos e cinquenta e cinco mil oitocentos e setenta e cinco) habitantes, o limite máximo do 

subsídio dos vereadores da CMV em relação ao subsídio dos deputados estaduais será de 60% 

(sessenta por cento). 

A Lei Municipal nº 8.337/2012, fixou o subsídio dos vereadores do Município de 

Vitória para o quadriênio 2013-2016 em R$ 7.430,40 (sete mil, quatrocentos e trinta reais e 

quarenta centavos). À data da fixação do subsídio, o valor do subsídio dos deputados 

estaduais, fixado pela Lei Estadual nº 9.612/2010, era de R$ 20.042,34 (vinte mil e quarenta e 

dois reais e trinta e quatro centavos). Dessa forma, o subsídio base dos vereadores do 

Município de Vitória fixado para o quadriênio 2013/2016 correspondeu a 37,1% do subsídio 

dos deputados estaduais, ficando bem abaixo do limite máximo de 60%, estabelecido pelo 

artigo 29, inciso VI, alínea “e”. 

3.2  DESPESAS COM PESSOAL – SUBSÍDIO DOS VEREADORES – PAGAMENTO 

Conforme analisado no item 3.1 acima, o subsídio dos vereadores de Vitória para o 

quadriênio 2013/2016 foi fixado inicialmente em R$ 7.430,40 (sete mil, quatrocentos e trinta 

reais e quarenta centavos). Posteriormente, a Lei Municipal nº 8.470/2013 concedeu aos 

servidores da CMV um reajuste de 3,1% (três virgula um por cento), a partir de 01/05/2013, 

que também alcançou os vereadores. Em 2014, houve mais três reajustes fracionados 

concedidos aos servidores da CMV e que também foram estendidos aos vereadores: 3% (três 

por cento), a partir de 01/12/2013, concedido pela Lei Municipal nº 8.605/2014; 4% (quatro 

por cento), a partir de 01/05/2014, concedido pela Lei Municipal nº 8.675/2014; e 2% (dois 

por cento), a partir de 01/09/2014, também concedido pela Lei Municipal nº 8.675/2014. 

Sendo assim, o subsídio dos vereadores do Município de Vitória para o exercício de 

2015 passa a ser de R$ 8.370,30 (oito mil, trezentos e setenta reais e trinta centavos), 

conforme detalhado na Tabela 5. 
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Tabela 5 – Evolução do subsídio dos vereadores da CMV entre 2013 e 2015. 

LEI MUNICIPAL 
DATA DO 

REAJUSTE 

PERCENTUAL DE 

REAJUSTE 

VALOR DO 

SUBSÍDIO (R$ 1,00) 

8.337/2012   7.430,40  

8.470/2013 01/05/2013 3,1% 7.660,74  

8.605/2014 01/01/2014 3,0% 7.890,56  

8.675/2014 01/05/2014 4,0% 8.206,18  

8.675/2014 01/09/2014 2,0% 8.370,30 

Fonte: elaboração própria a partir de informações fornecidas pelo DGP. 

 

O subsídio dos deputados estaduais para o exercício de 2015 foi fixado pela Lei 

Estadual nº 10.317/2014 em R$ 25.322,25 (vinte e cinco mil, trezentos e vinte e dois reais e 

vinte e cinco centavos) a partir de fevereiro de 2015. Considerando o subsídio mensal pago 

aos vereadores do Município de Vitória em 2015, de R$ 8.370,30 (oito mil, trezentos e setenta 

reais e trinta centavos), o valor correspondeu a 33,1% do subsídio dos deputados estaduais, 

ficando bem abaixo do limite máximo de 60%, estabelecido pelo artigo 29, inciso VI, alínea 

“e” da Constituição Federal. 

3.3  DESPESAS COM PESSOAL – REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES 

A Constituição Federal no artigo 29, inciso VII, estabelece que, 

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o 

interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara 

Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta 

Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: 

[...] 

VII - o total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o 

montante de cinco por cento da receita do Município; 

Durante o exercício de 2015, a despesa com o subsídio dos vereadores do Município 

de Vitória totalizou R$ 1.501.352,81 (um milhão, quinhentos e um mil, trezentos e cinquenta 

e dois reais e oitenta e um centavos). De acordo com o Relatório Resumido de Execução 

Orçamentária relativo ao 6º bimestre de 2015, a receita total arrecadada do Município de 

Vitória para o mesmo exercício financeiro totalizou R$ 1.551.865.927,87 (um bilhão, 

quinhentos e cinquenta e um milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, novecentos e vinte e 

sete reais e oitenta e sete centavos). Dessa forma, a despesa com o subsídio dos vereadores do 

Município de Vitória correspondeu a 0,1% do total da receita arrecadada no Município em 

2015, ficando bem abaixo do limite máximo de 5%, estabelecido pelo artigo 29, inciso VII da 

Constituição Federal. 
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3.4  PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL – DESPESA TOTAL 

O artigo 29-A da Constituição Federal de 1988 (CF), estabelece que 

Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios 

dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os 

seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências 

previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no 

exercício anterior: 

I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) 

habitantes; 

II - 6% (seis por cento) para Municípios com população entre 100.000 (cem mil) e 

300.000 (trezentos mil) habitantes; 

III - 5% (cinco por cento) para Municípios com população entre 300.001 (trezentos 

mil e um) e 500.000 (quinhentos mil) habitantes; 

IV - 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento) para Municípios com 

população entre 500.001 (quinhentos mil e um) e 3.000.000 (três milhões) de 

habitantes; 

V - 4% (quatro por cento) para Municípios com população entre 3.000.001 (três 

milhões e um) e 8.000.000 (oito milhões) de habitantes; 

VI - 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) para Municípios com população 

acima de 8.000.001 (oito milhões e um) habitantes. 

Considerando que a estimativa da população residente do Município de Vitória em 

2015, calculada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foi de 355.875 

(trezentos e cinquenta e cinco mil oitocentos e setenta e cinco) habitantes, o percentual 

máximo do total da despesa da Câmara Municipal de Vitória (CMV) em relação às receitas 

descritas no art. 29-A da CF é de 5%. 

Conforme detalhado na Tabela 6, as receitas tributárias e de transferências descritas no 

art. 29-A da CF e que foram arrecadadas pelo Município de Vitória em 2014 totalizaram R$ 

1.127.137.545,47 (um bilhão, cento e vinte e sete milhões, cento e trinta e sete mil, 

quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e sete centavos). Com base nessa base de 

cálculo, a Lei Municipal nº 8.775/2014 (Lei Orçamentária Anual 2015 – LOA 2015) fixou a 

despesa total
3
 da CMV para o exercício de 2015 em R$ 27.875.136,00 (vinte e sete milhões, 

oitocentos e setenta e cinco mil, cento e trinta e seis reais), o que representou 2,47% do 

percentual máximo estabelecido no art. 29-A, III, da CF. Após o encerramento do exercício 

de 2015, a despesa total empenhada pela CMV foi de R$ 26.731.576,38 (vinte e seis milhões, 

setecentos e trinta e um mil, quinhentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos), o que 

                                                 

3
 A CMV não realiza diretamente nenhum pagamento a inativo. Dessa forma, não se realiza qualquer dedução de 

sua despesa para fins de cumprimento do limite estabelecido pelo art. 29-A da CF. 
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representou 2,37% do percentual máximo estabelecido no art. 29-A, III, da CF, atendendo 

com folga ao limite estabelecido no art. 29-A, III, da CF. 

Tabela 6 – Demonstrativo do cumprimento do limite máximo de despesa total do legislativo 

estabelecido no art. 29-A da CF/1988  

ITEM 
VALOR  

(EM R$ 1,00) 

(A) Receita tributária (A.1 + A.2 + A.3) 543.945.555,77 

(A.1) Impostos (A.1.1 + A.1.2 + A.1.3 + A.1.4) 514.575.549,91 

(A.1.1) IPTU 56.803.374,65 

(A.1.2) IRRF  51.946.989,27 

(A.1.3) ITBI  41.625.918,23 

(A.1.4) ISS 364.199.267,76 

(A.2) Taxas (A.2.1 + A.2.2) 29.370.005,86 

(A.2.1) Poder de polícia 3.555.087,26 

(A.2.2) Prestação de serviços 25.814.918,60 

(A.3) Contribuições de melhoria - 

(B) Transferências correntes (B.1 + B.2 + B.3 + B.4 + B.5 + B.6 + B.7) 514.470.155,54 

(B.1) IOF-ouro  - 

(B.2) ITR  1.158,65 

(B.3) IPVA  38.841.486,07 

(B.4) ICMS  357.143.898,92 

(B.5) FPM  107.874.436,83 

(B.6) IPI-exportação  10.549.998,62 

(B.7) CIDE  59.176,45 

(C) Outras receitas correntes (C.1 + C.2 + C.3) 68.721.834,16 

(C.1) Multas e juros de mora – tributos (C.1.1 + C.1.2 + C.1.3 + C.1.4) 9.943.438,00 

(C.1.1) IPTU  333.339,64 

(C.1.2) ITBI  41.261,64 

(C.1.3) ISS  9.317.609,23 

(C.1.4) Outros tributos  251.227,49 

(C.2) Multas e juros de mora - dívida ativa (C.2.1 + C.2.2 + C.2.3 + C.2.4) 7.799.194,38 

(C.2.1) IPTU  2.175.094,24 

(C.2.2) ITBI  137.296,08 

(C.2.3) ISS  3.657.647,57 

(C.2.4) Outros tributos  1.829.156,49 

(C.3) Receita da dívida ativa (C.3.1 + C.3.2 + C.3.3 + C.3.4) 50.979.201,78 

(C.3.1) IPTU  12.276.231,37 

(C.3.2) ITBI  1.246.826,59 

(C.3.3) ISS  30.851.194,33 

(C.3.4) Outros tributos  6.604.949,49 

(D) Total (A + B + C) 1.127.137.545,47 

(E) Percentual máximo definido pelo art. 29-A, III, da CF/1988 5,00% 

(F) Despesa máxima do Legislativo Municipal para 2015 (E x F) 56.356.877,27 

(G) Despesa total fixada para 2015 27.875.136,00 

(H) Percentual da despesa total fixada em 2015 em relação às receitas definida 

no art. 29-A, III, da CF/1988 (G / D) 
2,47% 

(I) Despesa total empenhada em 2015 26.731.576,38 

(J) Percentual da despesa total empenhada em 2015 em relação às receitas 

definida no art. 29-A, III, da CF/1988 (I / D) 
2,37% 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados de execução orçamentária do sistema contábil da Câmara 

Municipal de Vitória e do Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Vitória. 

Nota: Sinal convencional utilizado: 

- Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento. 
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3.5  PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL – DESPESA COM FOLHA DE 

PAGAMENTO 

A Constituição Federal estabelece no § 1º do artigo 29-A que, 

Art. 29-A. [...] 

§ 1º A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com 

folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores. 

Conforme detalhado na Tabela 7, no exercício de 2015 o total da despesa empenhada 

com a folha de pagamento dos servidores da CMV, incluindo o subsídio de seus vereadores, 

foi de R$ 15.180.915,40 (quinze milhões, cento e oitenta mil, novecentos e quinze reais e 

quarenta centavos). Considerando que o duodécimo recebido no mesmo exercício foi de R$ 

27.875.136,00 (vinte e sete milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, cento e trinta e seis 

reais), a participação da folha de pagamento no total da receita transferida pelo Município à 

CMV foi de 54,46%, cumprindo o dispositivo constitucional do artigo 29-A, § 1º. 

Tabela 7 - Folha de pagamento 2015 

Código Despesa 
Empenhado 

(R$ 1,00) 

Liquidado 

(R$ 1,00) 

RAP não 

processados 

(R$ 1,00) 

3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 18.162.590,16 18.160.790,16 1.800,00 

3.1.90.11.01 Vencimentos e salários 10.132.833,59 10.132.833,59 - 

3.1.90.11.31 Gratificação por exercício de cargo 479.959,67 479.959,67 - 

3.1.90.11.37 Gratificação de tempo de serviço 279.601,95 279.601,95 - 

3.1.90.11.43 13º salário 998.437,60 998.437,60 - 

3.1.90.11.45 Férias - abono constitucional 183.232,35 183.232,35 - 

3.1.90.11.74 Representação mensal 1.138.059,07 1.138.059,07 - 

3.1.90.11.75 Subsídios - agentes políticos 1.501.352,81 1.501.352,81 - 

3.1.90.11.99 
Outras despesas fixas - pessoal civil (salário-

família) 
4.855,73 4.855,73 - 

3.1.90.13.01 FGTS 659,75 659,75 - 

3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS 2.526.763,64 2.526.763,64 - 

3.1.90.94.01 
Indenizações e restituições trabalhistas - ativo 

civil 
461.922,88 460.122,88 1.800,00 

3.1.91.13.03 Contribuições patronal para o RPPS 454.911,12 454.911,12 - 

 

(A) Folha de pagamento (3.1.00.00.00 – 

3.1.90.13.01 - 3.1.90.13.02 - 3.1.91.13.03) 
15.180.255,65 15.178.455,65 1.800,00 

 
(B) Duodécimo 27.875.136,00 

  

 

(C) Participação da folha de pagamento no 

duodécimo (A / B) 
54,46% 

  

Fonte: elaboração própria a partir dos dados de execução orçamentária do sistema contábil da Câmara 

Municipal de Vitória. 

Nota: Sinal convencional utilizado: 

- Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento. 
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3.6  DESPESAS COM PESSOAL – ABRANGÊNCIA 

A Lei Federal Complementar nº 101/2000, no artigo 18 e § 1º, estabelecem que, 

Art. 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 

pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições 

recolhidas pelo ente às entidades de previdência. 

§ 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 CMV possui apenas dois contratos de terceirização de serviços: a) serviços de 

limpeza, asseio e conservação predial com fornecimento de mão-de-obra (Processo nº 

4.977/2015; Contrato nº 024/2015); e b) serviços de vigilância patrimonial armada e 

desarmada (Processo nº 6.260/2011; Contrato nº 023/2011). Nenhum desses serviços referem-

se a atividades finalísticas do Poder Legislativo nem as atividades desenvolvidas pelos 

funcionários terceirizados encontram paralelo ou correlação com os cargos constantes no 

plano de carreira da CMV. 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 LRF. 

3.7  DESPESAS COM PESSOAL – LIMITE 

A Lei Federal Complementar nº 101/2000 (LRF), nos artigos 19 e 20, estabelece que, 

Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total 

com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá 

exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados: 

[...] 

III - Municípios: 60% (sessenta por cento). 

§ 1º Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão 

computadas as despesas: 

I - de indenização por demissão de servidores ou empregados; 

II - relativas a incentivos à demissão voluntária; 

III - derivadas da aplicação do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da 

Constituição; 

IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da 

apuração a que se refere o § 2º do art. 18; 

[...] 

VI - com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas por 

recursos provenientes: 

a) da arrecadação de contribuições dos segurados; 

b) da compensação financeira de que trata o § 9º do art. 201 da Constituição; 
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c) das demais receitas diretamente arrecadadas por fundo vinculado a tal finalidade, 

inclusive o produto da alienação de bens, direitos e ativos, bem como seu superávit 

financeiro. 

§ 2º Observado o disposto no inciso IV do § 1º, as despesas com pessoal decorrentes 

de sentenças judiciais serão incluídas no limite do respectivo Poder ou órgão 

referido no art. 20. 

 

Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes 

percentuais: 

[...] 

III - na esfera municipal: 

a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do 

Município, quando houver; 

b) 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Executivo. 

§ 1º Nos Poderes Legislativo e Judiciário de cada esfera, os limites serão repartidos 

entre seus órgãos de forma proporcional à média das despesas com pessoal, em 

percentual da receita corrente líquida, verificadas nos três exercícios financeiros 

imediatamente anteriores ao da publicação desta Lei Complementar. 

§ 2º Para efeito deste artigo entende-se como órgão: 

[...] 

II - no Poder Legislativo: 

[...] 

d) Municipal, a Câmara de Vereadores e o Tribunal de Contas do Município, quando 

houver; 

[...] 

§ 5º Para os fins previstos no art. 168 da Constituição, a entrega dos recursos 

financeiros correspondentes à despesa total com pessoal por Poder e órgão será a 

resultante da aplicação dos percentuais definidos neste artigo, ou aqueles fixados na 

lei de diretrizes orçamentárias. 

Conforme apresentado na Tabela 8, o limite máximo da despesa total com pessoal em 

relação a receita corrente líquida do Município é de 6%, o limite prudencial é de 5,7% e o 

limite de alerta 5,4%. Os Relatórios de Gestão Fiscal relativos ao exercício de 2015 apontam 

que a despesa total com pessoal em relação à receita corrente líquida apurada foi de 1,15% no 

primeiro quadrimestre; 1,34% no segundo quadrimestre; e 1,35% no terceiro quadrimestre. 

Dessa forma, além de cumprir o limite estabelecido no artigo 20, inciso III, alínea “a”, da 

LRF, a despesa total com pessoal da CMV encontra-se bem abaixo até mesmo do limite de 

alerta. 

Tabela 8 - Despesa total com pessoal da CMV para o exercício de 2015 publicada nos RGF 

 Despesa total com 

pessoal / RCL 

Limite máximo 6,00% 

Limite prudencial 5,70% 

Limite de alerta 5,40% 

RGF 1º quadrimestre 1,15% 

RGF 2º quadrimestre 1,34% 

RGF 3º quadrimestre 1,35% 

Fonte: elaboração própria a partir das informações dos RGF relativos ao exercício de 2015 da Câmara 

Municipal de Vitória. 
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3.8  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 § 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. 

No decorrer do exercício de 2015 não houve qualquer ato que causasse aumento da 

despesa com pessoal. Os 18 servidores aprovados no Concurso Público nº 1/2014 foram 

nomeados em 18 de dezembro de 2014 e o impacto financeiro dessas nomeações já estava 

contemplado na Lei Municipal nº 8.775/2014 (Lei Orçamentária Anual 2015 – LOA 2015). 

3.9  DESPESAS COM PESSOAL – LIMITE PRUDENCIAL – VEDAÇÕES 

A Lei Federal Complementar nº 101/2000, no artigo 22, estabelece que, 

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 

será realizada ao final de cada quadrimestre. 

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por 

cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver 

incorrido no excesso: 

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a 

qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou 

contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição; 

II - criação de cargo, emprego ou função; 

III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa; 

IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer 

título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de 

servidores das áreas de educação, saúde e segurança; 

V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6º do art. 

57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias. 

Conforme demonstrado na Tabela 8 do item 3.7 , a despesa total com pessoal apurada 

nos três quadrimestres de 2015 ficou abaixo de 2% da receita corrente líquida, não excedendo 

o limite prudencial de 5,7%.  

3.10  DESPESAS COM PESSOAL – EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE – PROVIDÊNCIAS 

A Lei Federal Complementar nº 101/2000, no artigo 23, estabelece que, 
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Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, 

ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas 

no art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres 

seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as 

providências previstas nos §§ 3º e 4º do art. 169 da Constituição. 

§ 1º No caso do inciso I do § 3º do art. 169 da Constituição, o objetivo poderá ser 

alcançado tanto pela extinção de cargos e funções quanto pela redução dos valores a 

eles atribuídos. 

§ 2º É facultada a redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos 

vencimentos à nova carga horária. 

§ 3º Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o excesso, 

o ente não poderá: 

I - receber transferências voluntárias; 

II - obter garantia, direta ou indireta, de outro ente; 

III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da 

dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas com pessoal. 

§ 4º As restrições do § 3º aplicam-se imediatamente se a despesa total com pessoal 

exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato dos titulares de 

Poder ou órgão referidos no art. 20. 

Conforme demonstrado na Tabela 8 do item 3.7 , a despesa total com pessoal apurada 

nos três quadrimestres de 2015 ficou abaixo de 2% da receita corrente líquida, não excedendo 

o limite máximo de 6%.  

3.11  DESPESAS COM PESSOAL – EXPANSÃO DE DESPESAS – EXISTÊNCIA DE 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – AUTORIZAÇÃO NA LDO 

A Constituição Federal, no artigo 169, § 1º, estabelece que, 

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei 

complementar. 

§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de 

cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a 

admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da 

administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo 

poder público, só poderão ser feitas: 

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de 

despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;  

II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas 

as empresas públicas e as sociedades de economia mista.  

No decorrer do exercício de 2015 não houve qualquer concessão de vantagem ou 

aumento de remuneração dos servidores da CMV, nem a criação de cargos, empregos e 

funções ou alteração de estrutura de carreiras. Os 18 servidores aprovados no Concurso 

Público nº 1/2014 foram nomeados em 18 de dezembro de 2014, cujas posses ocorreram a 

partir de 9 de janeiro de 2015. As admissões ocorridas em 2015 referem-se às substituições 

naturais dos cargos em comissão não resultando em expansão de despesas. 
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3.12  DESPESAS COM PESSOAL – MEDIDAS DE CONTENÇÃO 

A Constituição Federal, no artigo 169, §§ 3º e 4º, estabelece que, 

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei 

complementar. 

§ 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o 

prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios adotarão as seguintes providências: 

I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e 

funções de confiança;  

II - exoneração dos servidores não estáveis.  

§ 4º Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes 

para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste 

artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado 

de cada um dos Poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade 

administrativa objeto da redução de pessoal.  

Conforme demonstrado na Tabela 8 do item 3.7 , a despesa total com pessoal apurada 

nos três quadrimestres de 2015 ficou abaixo de 2% da receita corrente líquida, não excedendo 

o limite prudencial de 5,7% nem o limite máximo de 6%.  

4  DEMAIS ATOS DE GESTÃO 

4.1  PESSOAL – FUNÇÃO DE CONFIANÇA E CARGOS EM COMISSÃO 

A Constituição Federal no inciso V do artigo 37 estabelece que, 

Art. 37. [...] 

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de 

cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de 

carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se 

apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento; 

A atual estrutura organizacional da CMV é regida pela Resolução nº 1.936/2014, que, 

dentre outras coisas, dispõe sobre as 16 funções de confiança, ou funções gratificadas, 

existentes na CMV. O Quadro 2 discrimina as funções gratificadas existentes, bem como os 

servidores nomeados para exercê-las. À exceção de dois servidores, que são cedidos da PMV, 

todos os demais ocupantes de funções gratificadas são servidores efetivos da CMV. A 

estrutura remuneratória das funções gratificadas estão explicitas no Quadro 3, enquanto que as 

atribuições de cada função estão detalhadas no Quadro 4. 
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Quadro 2 - Funções Gratificadas da CMV em 2015 

Nomenclatura Padrão 
Requisito 

mínimo 
Lotação Ocupante 

Subprocurador 

Legislativo 
FG-E 

Ocupante de 

cargo efetivo de 

nível superior 

Procuradoria Geral Alexandre Baracho Rodrigues 

Subprocurador 

Administrativo 
FG-E 

Ocupante de 

cargo efetivo de 

nível superior 

Procuradoria Geral Larissa Togneri Melo 

Agente de Controle 

de Pessoal e 

Financeiro 

FG-E 

Ocupante de 

cargo efetivo de 

nível superior 

Controladoria Interna e 

Transparência 
Cleber José de Miranda 

Agente de Controle 

e Gestão por 

Processos 

FG-T 

Ocupante de 

cargo efetivo de 

nível superior 

Controladoria Interna e 

Transparência 
Carlos Eduardo Louredo Freitas 

Coordenador 

Financeiro 
FG-T 

Ocupante de 

cargo efetivo de 

nível médio 

Departamento 

Financeiro e Contábil 
Márcio de Souza Silva 

Coordenador 

Jurídico de Análise 

Financeira 

FG-T 

Ocupante de 

cargo efetivo de 

nível superior 

Procuradoria Geral Adriana Aparecida Oliveira Bazani 

Coordenador de 

Compras 
FG-T 

Ocupante de 

cargo efetivo de 

nível superior 

Departamento de 

Gestão Administrativa 

/ Compras 

Derliene Pimentel Correa 

Coordenador de 

Segurança 

Legislativa 

FG-T 

Ocupante de 

cargo efetivo de 

nível médio 

Assessoria de 

Segurança Legislativa 
Wallace Almeida Lima 

Encarregado de 

Processos 

Legislativos 

FG-AL 

Ocupante de 

cargo efetivo de 

nível médio 

Departamento 

Legislativo 
Edmilson Lucena Filho 

Encarregado de 

Processos 

Legislativos 

FG-AL 

Ocupante de 

cargo efetivo de 

nível médio 

Departamento 

Legislativo 

Regina Celia de Aguiar 

(cedido – PMV) 

Encarregado de 

Cadastro de 

Pessoal e folha de 

pagamento 

FG-AL 

Ocupante de 

cargo efetivo de 

nível médio 

Departamento de 

Gestão de Pessoas 
Deliani Fehelberg Favorelli 

Encarregado de 

Comunicação 
FG-AL 

Ocupante de 

cargo efetivo de 

nível médio 

Departamento de 

Comunicação 
Fatima Pittella Cassino 

Encarregado de 

Cobertura 

Fotográfica 

FG-AL 

Ocupante de 

cargo efetivo de 

nível médio 

Departamento de 

Comunicação 

Alessandro Cristiano da Silva 

(cedido – PMV) 

Encarregado de 

Apoio 

Administrativo de 

Pessoal 

FG-AL 

Ocupante de 

cargo efetivo de 

nível médio 

Departamento de 

Gestão de Pessoas 
Dalila Lima de Oliveira Matos 

Encarregado de 

Infraestrutura de TI 
FG-AL 

Ocupante de 

cargo efetivo de 

nível médio 

Departamento de 

Tecnologia da 

Informação 

Renato Zanoli Fanchiotti 

Encarregado de 

Arquivo 
FG-AL 

Ocupante de 

cargo efetivo de 

nível médio 

Departamento de 

Documentação e 

Informação / Arquivo 

Marcelo Mendonca dos Santos 

Fonte: elaboração própria a partir das informações da Resolução nº 1.936/2014 e do DGP da Câmara 

Municipal de Vitória. 
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Quadro 3 - Estrutura remuneratória das funções gratificadas 

Padrão Descrição 
Valor 

(R$ 1,00) 

FG-E FG-Estratégico 3.000,00 

FG-T FG-Tático 2.000,00 

FG-AL FG-Operacional AL 1.000,00 

Fonte: elaboração própria a partir das informações da Resolução nº 1.936/2014 da Câmara Municipal de 

Vitória. 

Quadro 4 - Atribuições das funções gratificadas da CMV 

Função Atribuições 

Subprocurador Legislativo 

(FG-E) 

I – orientar a assessoria parlamentar do Poder Legislativo Municipal no 

acompanhamento dos projetos de atos legislativos em trâmite na Câmara Municipal 

de Vitória; 

II – assessorar pessoalmente, quanto aos aspectos jurídicos, os Vereadores e 

Comissões Permanentes da Casa no plenário durante as sessões; 

III – assessorar diretamente, quanto aos aspectos jurídicos, às comissões 

permanentes da CMV; 

IV – prestar assessoria jurídica direta ao Departamento Legislativo; 

V - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 

Subprocurador 

Administrativo 

(FG-E) 

I - prestar assessoria jurídica direta às comissões de processo administrativo e 

correlatas; 

II – fazer o acompanhamento de novas legislações e modificações legais de âmbito 

de aplicação pertinentes à Casa, informando as áreas de interesse sobre seus 

aspectos de vigência e implicações administrativas; 

III – executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 

Agente de Controle de 

Pessoal e Financeiro 

(FG-E) 

I – supervisionar o cumprimento da política de pessoal e recursos humanos da 

Câmara Municipal de Vitória; 

II – supervisionar o cumprimento dos limites constitucionais e da Lei de 

Responsabilidade Fiscal quanto à execução orçamentária; 

III – supervisionar as atividades relacionadas com pessoal, financeiro e tecnologia 

da informação, dentre outras; 

IV – supervisionar o funcionamento da Escola do Legislativo; 

VI – realizar auditoria contábil, de conformidade ou legalidade, operacional e 

integrada. As auditorias poderão ser prévias, concomitantes ou subsequentes; 

VII - prestar consultoria aos órgãos internos da CMV quanto aos requisitos das 

Instruções Normativas e demais regramentos administrativos; 

VIII - fazer o acompanhamento da rotina e o cumprimento das Instruções 

Normativas elaboradas pelas áreas sob sua responsabilidade; 

IX - realizar diligências e verificações in loco, caso necessário; 

X - elaborar relatórios de auditoria; 

XI - orientar, treinar e capacitar os servidores que servem de apoio ao Controle 

Interno em cada área; 

XII - prestar informações e esclarecimentos às áreas sob sua responsabilidade; 

XIII - propor normativas e procedimentos que visem à maior eficiência da gestão 

pública e uso de recursos; 

XIV - realizar outras atividades sob a coordenação do Controlador Interno ou que 

lhe venham a ser atribuídas. 

Agente de Controle e 

Gestão por Processos 

(FG-T) 

I – planejar e estabelecer procedimentos técnicos a serem adotados na organização, 

em conformidade com as normas pertinentes ao legislativo municipal e às 

legislações municipal, estadual e federal correspondentes; 

II- aplicar e controlar a adoção de novos processos de trabalho estabelecidos 

visando à eficácia do trabalho administrativo; 

III – supervisionar as atividades relacionadas a compras e aquisições, serviços 

gerais, almoxarifado, patrimônio dentre outras; 

IV – realizar auditoria contábil, de conformidade ou legalidade, operacional e 

integrada. As auditorias poderão ser prévias, concomitantes ou subsequentes; 

V - prestar consultoria aos órgãos internos da CMV quanto aos requisitos das 
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Função Atribuições 

Instruções Normativas e demais regramentos administrativos; 

VI - fazer o acompanhamento da rotina e o cumprimento das Instruções 

Normativas elaboradas pelas áreas sob sua responsabilidade; 

VII - realizar diligências e verificações in loco, caso necessário; 

VIII - elaborar relatórios de auditoria; 

IX - orientar, treinar e capacitar os servidores que servem de apoio ao Controle 

Interno em cada área; 

X - prestar informações e esclarecimentos às áreas sob sua responsabilidade; 

XI - propor normativas e procedimentos que visem à maior eficiência da gestão 

pública e uso de recursos; 

XII - realizar outras atividades sob a coordenação do Controlador Interno ou que 

lhe venham a ser atribuídas. 

Coordenador Financeiro 

(FG-T) 

I – executar, acompanhar e atualizar planilha de despesas mensais e extraordinárias 

da CMV; 

II – elaborar relatórios financeiros gerenciais diversos; 

III – realizar estudo de impacto financeiro para avaliação e análise do 

desenvolvimento das ações pela Diretoria; 

IV – verificar e emitir certidões e documentos necessários ao pagamento dos 

processos administrativos; 

V – acompanhar o andamento dos processos decorrentes das atividades sob sua 

responsabilidade; 

VI – coordenar a organização dos processos arquivados no setor pelo 

gerenciamento administrativo da equipe; 

VII - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 

Coordenador Jurídico de 

Análise Financeira 

(FG-T) 

I- acompanhar resultados do Orçamento Público (previsão x execução); 

II- coletar, trabalhar e analisar dados contábeis e de custos, para subsidiar a 

elaboração da proposta orçamentária da Câmara; 

III- inspecionar os aspectos jurídicos e promover o levantamento dos contratos 

celebrados pela Câmara Municipal de Vitória e em andamento, no que tange ao 

cumprimento da Lei, adequação econômico financeira e seus impactos; 

IV- acompanhar permanentemente a execução dos contratos vigentes, bem como 

orientar quanto às medidas cabíveis no caso de inadimplemento contratual, em 

estreita colaboração com a Controladoria Interna na consecução de seus fins 

institucionais; 

V- manter os Diretores informados do resultado das inspeções, a fim de que estes 

possam adotar as providências cabíveis em cada caso, inclusive para fins de 

orientação aos servidores encarregados pelos serviços; 

VI- elaborar, quando solicitado, relatório das inspeções e levantamentos 

econômico-financeiros; 

VII- executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 

Coordenador de Apoio 

Administrativo 

(FG-T) 

I – programar e coordenar a rotina de compras de materiais e serviços da Câmara; 

II – acompanhar o desenvolvimento de tarefas a cargo das empresas que prestam 

serviços à CMV, estabelecendo padrões de execução de serviços, materiais 

utilizados e outras peculiaridades previstas nos termos de referência dos contratos 

vigentes; 

III - promover a integração com as demais unidades administrativas da Câmara 

Municipal de Vitoria, objetivando o cumprimento de atividades setoriais; 

IV - coordenar o sistema integrado de compras, licitações, contratos e convênios; 

V - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 

Coordenador da 

Assessoria de Segurança 

Legislativa 

(FG-T) 

I – a função será ocupada por servidor titular de cargo efetivo de nível médio de 

Agente de Segurança Legislativo; 

II – assessorar à Mesa Diretora, ao Presidente da Câmara e aos Vereadores em 

Plenário, quanto à segurança; 

III – coordenar, supervisionar e estabelecer contatos, se necessário, entre o 

Presidente da Câmara e autoridades da segurança pública; 

IV – responsabilizar-se pelo hasteamento das bandeiras nos dias de expediente, 

solenidade, datas comemorativas e luto oficial; 

V – coordenar e supervisionar o policiamento interno e externo das dependências 
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da CMV; 

VI – coordenar a central de videomonitoramento; 

VII – coordenar, supervisionar e responsabilizar-se pela atuação dos Agentes de 

Segurança Legislativos e da vigilância patrimonial terceirizada; 

VIII – executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 

Encarregado de Processos 

Legislativos 

(FG-AL) 

I - apoiar a realização das sessões ordinárias, extraordinárias, secretas e especiais 

elaborando as pautas, fornecendo todos os documentos necessários e/ou solicitados 

em Plenário; 

II - acompanhar a discussão das matérias e dar encaminhamento ao sistema 

informatizado de acordo com o despacho da Mesa; 

III – manter o arquivo dos procedimentos das Resoluções, emendas à Resolução 

Orgânica do Município, de resoluções e de decretos legislativos com todos os 

documentos do processo legislativo; 

IV – acompanhar toda a tramitação dos processos legislativos, inclusive prazos 

regimentais e legais. 

V - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 

Encarregado de Cadastro 

de Pessoal e folha de 

pagamento 

(FG-AL) 

I – supervisionar o cadastro de servidores, direitos, vantagens e assentamento dos 

servidores; 

II – fazer cumprir o cronograma de datas fixadas pela legislação para pagamento de 

servidores efetivos, comissionados e estagiários lotados na Câmara Municipal de 

Vitória; 

IV – emitir relatórios com dados de pessoal; 

I – supervisionar o cálculo, registro e pagamento de salários, além da efetivação do 

cálculo e informação dos impostos respectivos; 

II – fazer cumprir o cronograma de datas fixadas pela legislação para pagamento de 

servidores efetivos, comissionados e estagiários lotados na Câmara Municipal de 

Vitória; 

III – efetuar controle de frequência dos servidores; 

IV – realizar o fechamento anual de Imposto de Renda (DIRF) e de Informações 

Sociais (RAIS); 

V - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 

Encarregado de 

Comunicação 

(FG-AL) 

I – supervisionar a cobertura jornalística e fotográfica das sessões ordinárias, 

especiais, audiências públicas e sessões solenes; 

II – coordenar e acompanhar a elaboração de instrumentos de comunicação interna 

e externa; 

III – realizar o clipping de notícias nos diversos meios de comunicação; 

IV – atuar sob a coordenação do Diretor de Comunicação no atendimento a 

demandas de imprensa e produção de releases, textos e informativos; 

V - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 

Encarregado de Cobertura 

Fotográfica 

(FG-AL) 

I - realizar a cobertura fotográfica das atividades legislativas, como sessões 

ordinárias, solenes, audiências públicas e outros eventos da CMV; 

II – responsabilizar-se por dar tratamento e a melhor forma de armazenamento e 

manutenção do acervo fotográfico da CMV; 

III – responsabilizar-se pelos equipamentos fotográficos sob sua guarda; 

IV - atuar sob a liderança do Diretor de Comunicação da CMV em outras 

atividades correlatas às suas; 

V - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 

Encarregado de Arquivo  

(FG-AL) 

I – racionalizar o fluxo documental, atribuindo agilidade na recuperação dos dados 

necessários à disponibilização das informações à administração; 

II – classificar as matérias tratadas nos documentos em grupos segundo o sistema 

de distribuição adotado e de acordo com a legislação técnica vigente; 

III - arquivar os documentos inerentes ao setor, mantendo atualizados os arquivos, 

cadastros e instrumentos de controle; 

IV - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 

Encarregado de Apoio 

Administrativo  

(FG-AL) 

I – organizar tarefas, operacionalizando projetos relacionados ao seu setor de 

trabalho, inclusive rotinas administrativas e técnicas, buscando a efetividade dos 

resultados pretendidos; 
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II - receber, classificar e expedir expedientes e materiais diversos, fazendo os 

registros necessários; 

III - arquivar os documentos inerentes ao setor, mantendo atualizados os arquivos, 

cadastros e instrumentos de controle; 

IV - digitar expedientes, documentos e textos diversos para atender às rotinas do 

seu setor; 

V - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 

Fonte: elaboração própria a partir das informações da Resolução nº 1.936/2014 da Câmara Municipal de 

Vitória. 

 

A Resolução nº 1.936/2014 também disciplina acerca dos 88 cargos comissionados 

existentes na estrutura administrativa, os quais estão discriminados no Quadro 5. Todos os 

cargos possuem atribuições de direção, chefia ou assessoramento. A estrutura remuneratória 

dos cargos comissionados estão explicitas no Quadro 6, enquanto que as atribuições de cada 

função estão detalhadas no Quadro 7. 

Quadro 5 - Cargos comissionados da estrutura administrativa da CMV 

Cargo Padrão Quantidade 

Diretor Geral PC-S 1 

Procurador Geral PC-S 1 

Diretor de Fiscalização e Relações Comunitárias PC-S 1 

Controlador Interno PC-E 1 

Chefe de Gabinete da Presidência PC-E 1 

Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas PC-E 1 

Diretor do Departamento de Gestão Administrativa PC-E 1 

Diretor do Departamento Financeiro e Contábil PC-E 1 

Diretor do Departamento Legislativo PC-E 1 

Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação PC-E 1 

Diretor do Departamento de Comunicação PC-E 1 

Diretor do Departamento de Documentação e Informação PC-E 1 

Secretário das Comissões Permanentes PC-T 1 

Coordenador de Comissões PC-T 15 

Assessor Técnico PC-T 14 

Assessor do Cerimonial PC-AL1 1 

Assessor Legislativo-Administrativo I PC-AL1 16 

Assessor Legislativo-Administrativo II PC-AL2 12 

Assessor Legislativo-Administrativo III PC-AL3 17 

Total 88 

Fonte: elaboração própria a partir das informações da Resolução nº 1.936/2014 da Câmara Municipal de 

Vitória. 

Quadro 6 - Estrutura remuneratória dos cargos comissionados da CMV 

Padrão 
Vencimento 

(R$ 1,00) 

Representação 

(R$ 1,00) 

Remuneração 

(R$ 1,00) 

PC-S 5.286,85 3.982,56 9.269,41 

PC-E 3.408,44 2.294,69 5.703,13 

PC-T 2.700,30 1.250,08 3.950,38 

PC-AL1 1.985,09 738,35 2.723,44 

PC-AL2 1.515,00 507,33 2.022,33 

PC-AL3 957,46 333,92 1.291,38 
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Fonte: elaboração própria a partir das informações da Resolução nº 1.936/2014 da Câmara Municipal de 

Vitória. 

Quadro 7 - Atribuições dos cargos comissionados da estrutura administrativa da CMV 

Cargo Atribuições 

Diretor Geral 

(PC-S) 

I - orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos dos órgãos que lhe são diretamente 

subordinados; 

II - subsidiar o Presidente no que concerne ao planejamento e ao processo decisório 

relativo às políticas, programas, projetos e atividades de sua área de competência; 

III - promover a integração com as unidades administrativas da Câmara Municipal de 

Vitoria, objetivando o cumprimento de atividades setoriais; 

IV – responsabilizar-se pela ordenação da despesa junto com o Presidente assinando e 

autorizando emissão de empenho e pagamento; 

IV - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 

Procurador Geral 

(PC-S) 

I - o ocupante do cargo de Procurador Geral deverá possuir formação na área jurídica; 

II – exercer a direção superior da Procuradoria Geral da Câmara; 

III – planejar o desenvolvimento institucional e a atuação funcional da Procuradoria 

Geral da Câmara, definir objetivos estratégicos, diretrizes, programas e metas, bem como 

providenciar os meios e recursos necessários a sua consecução; 

IV- superintender, orientar e coordenar as atividades da Procuradoria Geral, atuando em 

conjunto com os demais órgãos superiores; 

V- exercer a representação institucional da Procuradoria Geral da Câmara; 

VI – representar ao órgão competente sobre a inconstitucionalidade de Resolução ou 

ilegalidade de atos administrativos de qualquer natureza; 

VII – prestar assessoramento jurídico e técnico legislativo ao Presidente da Câmara; 

VIII - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 

Diretor de 

Fiscalização e 

Relações 

Comunitárias 

(PC-S) 

I – assessorar o Presidente, a Mesa Diretora e os vereadores nos temas pertinentes à 

fiscalização do município; 

II – coordenar e organizar o cronograma das atividades de visitas das equipes de 

fiscalização aos equipamentos públicos do Poder Executivo; 

III – encaminhar relatórios das visitas de fiscalização aos órgãos competentes e 

fiscalizadores instituídos, bem como divulga-los nos canais de comunicação da Câmara 

Municipal de Vitória; 

IV – receber denúncias de possíveis irregularidades contratuais do município ou 

corrupção no Poder Executivo; 

V – garantir sigilo dos dados pessoais dos denunciantes; 

VI – subsidiar a Mesa Diretora e a Presidência, na organização e encaminhamento de 

denúncias de irregularidades dos atos do Poder Executivo aos Órgãos competentes; 

VII – participar de reuniões que envolvam representantes das comunidades e demais 

entidades representativas; 

VIII – articular a realização de eventos, objetivando inserir a Câmara no debate político 

sobre temas de relevante interesse público; 

IX – executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 

Controlador Interno 

(PC-E) 

I – o cargo de Controlador Interno será ocupado preferencialmente por servidor efetivo 

de acordo com o § 1º do Art. 8º da Lei 5.830/2013; 

II – coordenar a unidade de controle interno com total independência funcional para o 

desempenho das atividades relativas ao mesmo; 

III - formular instruções, orientações técnicas e demais documentos para as unidades 

administrativas, na adoção de procedimentos, em conformidade com as normas 

pertinentes a esta Câmara Municipal e às legislações municipal, estadual e federal 

correspondentes; 

IV - proporcionar assistência, informação e contribuir com todos os departamentos da 

CMV na busca de soluções de viabilidade técnica para a realização de suas atribuições; 

V - avaliar quanto à eficácia e eficiência a gestão orçamentária, contábil e patrimonial da 

CMV. 

VI - efetuar análise técnica dos processos de licitação, dos contratos e convênios em 

vigor; 

VII – solicitar documentos, informações e quaisquer outros dados às unidades 
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administrativas que sejam necessários e indispensáveis ao exercício das funções de 

controle interno; 

VIII – realizar a interlocução com o Tribunal de Contas do Estado e demais órgãos de 

controle externo; 

IX - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 

Chefe de Gabinete 

da Presidência 

(PC-E) 

I – coordenar e organizar o gabinete da presidência; 

II – manter organizado o arquivo e a correspondência; 

III – atender ao público, servidores e diretores; 

IV - substituir o Diretor Geral em seus afastamentos; 

IV - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 

Diretor de 

Departamento 

(PC-E) 

I - coordenar as atividades de planejamento, organização e gerenciamento da unidade 

administrativa à qual é vinculado; 

II - promover a integração com as demais unidades administrativas de acordo com as 

políticas e ações definidas pela Diretoria Geral; 

III – atender a demanda dos demais órgãos que dependam de processos de sua 

competência; 

IV - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 

Coordenador de 

Comissões 

(PC-T) 

I - planejar, organizar, coordenar e executar atividades inerentes ao pleno funcionamento 

das comissões; 

II – manter contato e com a Assessoria das Comissões do Departamento Legislativo; 

III - organizar e contribuir para o cumprimento do calendário anual de reuniões das 

comissões; 

IV – apoiar na elaboração de pareceres, no andamento e acompanhamento de processos e 

projetos relacionados à comissão em que presta serviços; 

V – subordinar-se diretamente ao presidente da Comissão onde desenvolve suas 

atividades. 

Assessor Técnico 

(PC-T) 

I - prestar apoio e assessoramento técnico e ou legislativo na resolução de demandas 

específicas; 

II - analisar ações e resultados, emitindo pareceres na execução de programas e projetos 

de âmbito estratégico para a gestão; 

III – coordenar programas e projetos das unidades administrativas da Câmara; 

IV - subsidiar as instâncias superiores conforme lhe seja solicitado, no que concerne ao 

planejamento e ao processo decisório relativo às políticas, programas, projetos e 

atividades de sua área de competência; 

V - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 

Assessor do 

Cerimonial 

(PC-AL1) 

I - planejar, organizar, coordenar e executar atividades inerentes ao desenvolvimento e 

ampliação das relações internas e institucionais da CMV; 

II - assistir o Presidente, aos Vereadores e à Diretoria Geral da CMV, quando solicitado, 

quanto ao protocolo a ser observado nas cerimônias e eventos oficiais; 

III - organizar e realizar os eventos institucionais; 

IV - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 

Assessor 

Administrativo-

Legislativo I, II, III 

(PC-AL1, PC-AL2 

e PC-AL3) 

I - Atuar na área administrativa da CMV e nas comissões, lotados nos diversos 

departamentos, subordinados aos diretores, coordenadores, responsáveis ou presidentes 

de comissões; 

II - executar tarefas de rotina administrativa ou técnica, seguindo normas e processos 

estabelecidos, responsabilizando-se pelos resultados específicos obtidos; 

III - atender ao público em geral, por telefone ou pessoalmente, orientando e informando 

sobre assuntos de seu setor de trabalho ou encaminhamento ao setor competente; 

IV - arquivar os documentos diversos do setor, mantendo atualizados os arquivos, 

cadastros e instrumentos de controle; 

V - coletar e registrar dados que possibilitem o monitoramento, a avaliação e 

aprimoramento do processo de trabalho sob sua responsabilidade; 

VI - digitar expedientes, documentos e textos diversos para atender às rotinas do seu 

setor; 

VII - receber, classificar e expedir expedientes e materiais diversos, fazendo os registros 

necessários; 

VIII - preencher formulários padronizados de uso rotineiro; 
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Cargo Atribuições 

IX - realizar tarefas externas de entrega e recebimento de documentos, material etc; 

IX - zelar pela ordem e conservação do material e local de trabalho; 

X - conhecer a legislação vigente, atos internos, cumprindo-a e fazendo cumprir, no 

âmbito de sua atuação, as determinações nelas contidas; 

XI - zelar pela ordem e conservação do material sob sua guarda; 

XII – utilizar os diversos sistemas de informação existentes na sua área de atuação; 

XIII – auxiliar em levantamentos, contagens, verificações, controles e apontamentos que 

se fazem necessários ao andamento do seu trabalho; 

XIV - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 

Fonte: elaboração própria a partir das informações da Resolução nº 1.936/2014 da Câmara Municipal de 

Vitória. 

 

Além dos cargos e funções ligados à estrutura administrativa da CMV, cada gabinete 

parlamentar poderá nomear até 20 servidores para exercerem cargos de assessoramento em 

comissão, denominados Secretários de Gabinete Parlamentar (SGP). A estrutura 

remuneratória desses cargos está discriminada no Quadro 8, enquanto que as atribuições estão 

detalhadas no Quadro 9. 

Quadro 8 - Estrutura remuneratória dos cargos comissionados de assessoria parlamentar da 

CMV 

Padrão 
Valor 

(R$ 1,00) 

SGP-D 5.703,13 

SGP-1 4.381,91 

SGP-2 3.459,98 

SGP-3 2.637,91 

SGP-4 2.313,64 

SGP-5 2.015,67 

SGP-6 1.812,35 

SGP-7 1.644,10 

SGP-8 1.489,85 

SGP-9 1.384,69 

SGP-10 1.177,86 

SGP-11 880,00 

SGP-12 880,00 

Fonte: elaboração própria a partir das informações do DGP da Câmara Municipal de Vitória. 

Quadro 9 - Atribuições dos cargos comissionados de assessoria parlamentar da CMV 

Padrão Atribuições 

SGP 

I - Redação de correspondência; 

II - Ofícios, discurso e pareceres do Parlamentar; 

III - Atendimento às pessoas encaminhadas ao gabinete; 

IV - Execução dos serviços de secretaria, tais como digitação e pesquisas; 

V - Acompanhamento interno e externo de assuntos do interesse do Parlamentar; 

VI - Recebimento e entrega de correspondências e outras atividades afins ou atribuídas, 

inerentes ao gabinete. 

Fonte: elaboração própria a partir das informações do DGP da Câmara Municipal de Vitória. 
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4.2  PESSOAL – FUNÇÃO DE CONFIANÇA E CARGOS EM COMISSÃO 

A Constituição Federal no artigo 37, inciso V, estabelece que, 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte: 

[...] 

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de 

cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de 

carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se 

apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;  

Segundo o Departamento de Gestão de Pessoas da CMV, não há nenhuma lei que 

estabeleça percentuais mínimos de preenchimento de servidores de carreira em cargos em 

comissão destinados a direção, chefia e assessoramento para a CMV. 

4.3  PESSOAL – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 

A Constituição Federal no artigo 37, inciso IX, estabelece que, 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte: 

[...] 

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público; 

Segundo o Departamento de Gestão de Pessoas da CMV, não há nenhuma lei que 

discipline a contratação por tempo determinado para a CMV. Não obstante, ressalta-se que 

durante o exercício de 2015 não houve nenhum servidor contratado por tempo determinado. 

4.4  PESSOAL – TETO 

A Constituição Federal no artigo 37, inciso XI, estabelece que, 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte: 

[...] 

XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos 

públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, 
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pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, 

incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder 

o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, 

aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no 

Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o 

subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o 

subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e 

vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do 

Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos 

membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos; 

Conforme determinação constitucional acima, o teto remuneratório do servidor 

público municipal é o subsídio do prefeito, que, no caso do Município de Vitória, para o 

exercício de 2015, foi de R$ 18.478,00 (dezoito mil, quatrocentos e setenta e oito reais). 

Considerando-se o valor recebido mensalmente pelos servidores da CMV no exercício de 

2015, nenhum ultrapassou o limite constitucional, uma vez que a maior remuneração mensal 

recebida foi de R$ 11.770,94 (onze mil setecentos e setenta reais e noventa e quatro 

centavos). 

4.5  DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES 

A Lei Federal nº 8.666/1993, nos artigos 24 a 26, estabelece que, 

Art. 24. É dispensável a licitação: 

I - para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por cento) do limite 

previsto na alínea "a", do inciso I do artigo anterior, desde que não se refiram a 

parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e serviços da mesma 

natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente;  

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite 

previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos 

previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, 

compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;  

III - nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem; 

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada 

urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a 

segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou 

particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação 

emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser 

concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e 

ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a 

prorrogação dos respectivos contratos; 

V - quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, 

não puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, 

todas as condições preestabelecidas; 

VI - quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou 

normalizar o abastecimento; 

VII - quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente 

superiores aos praticados no mercado nacional, ou forem incompatíveis com os 

fixados pelos órgãos oficiais competentes, casos em que, observado o parágrafo 

único do art. 48 desta Lei e, persistindo a situação, será admitida a adjudicação 
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direta dos bens ou serviços, por valor não superior ao constante do registro de 

preços, ou dos serviços; 

VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens 

produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração 

Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência 

desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no 

mercado; 

IX - quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional, nos 

casos estabelecidos em decreto do Presidente da República, ouvido o Conselho de 

Defesa Nacional;  

X - para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades 

precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização 

condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de 

mercado, segundo avaliação prévia;  

XI - na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em 

consequência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da 

licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, 

inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido; 

XII - nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis, no tempo 

necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes, realizadas 

diretamente com base no preço do dia; 

XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou 

estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de 

instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha 

inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos;  

XIV - para a aquisição de bens ou serviços nos termos de acordo internacional 

específico aprovado pelo Congresso Nacional, quando as condições ofertadas forem 

manifestamente vantajosas para o Poder Público;  

XV - para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de 

autenticidade certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão 

ou entidade. 

XVI - para a impressão dos diários oficiais, de formulários padronizados de uso da 

administração, e de edições técnicas oficiais, bem como para prestação de serviços 

de informática a pessoa jurídica de direito público interno, por órgãos ou entidades 

que integrem a Administração Pública, criados para esse fim específico;  

XVII - para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira, 

necessários à manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica, 

junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição de 

exclusividade for indispensável para a vigência da garantia; 

XVIII - nas compras ou contratações de serviços para o abastecimento de navios, 

embarcações, unidades aéreas ou tropas e seus meios de deslocamento quando em 

estada eventual de curta duração em portos, aeroportos ou localidades diferentes de 

suas sedes, por motivo de movimentação operacional ou de adestramento, quando a 

exiguidade dos prazos legais puder comprometer a normalidade e os propósitos das 

operações e desde que seu valor não exceda ao limite previsto na alínea "a" do inciso 

II do art. 23 desta Lei; 

XIX - para as compras de material de uso pelas Forças Armadas, com exceção de 

materiais de uso pessoal e administrativo, quando houver necessidade de manter a 

padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e 

terrestres, mediante parecer de comissão instituída por decreto;  

XX - na contratação de associação de portadores de deficiência física, sem fins 

lucrativos e de comprovada idoneidade, por órgãos ou entidades da Administração 

Pública, para a prestação de serviços ou fornecimento de mão-de-obra, desde que o 

preço contratado seja compatível com o praticado no mercado.  

XXI - para a aquisição ou contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento, 

limitada, no caso de obras e serviços de engenharia, a 20% (vinte por cento) do valor 

de que trata a alínea “b” do inciso I do caput do art. 23;  
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XXII - na contratação de fornecimento ou suprimento de energia elétrica e gás 

natural com concessionário, permissionário ou autorizado, segundo as normas da 

legislação específica;  

XXIII - na contratação realizada por empresa pública ou sociedade de economia 

mista com suas subsidiárias e controladas, para a aquisição ou alienação de bens, 

prestação ou obtenção de serviços, desde que o preço contratado seja compatível 

com o praticado no mercado.  

XXIV - para a celebração de contratos de prestação de serviços com as organizações 

sociais, qualificadas no âmbito das respectivas esferas de governo, para atividades 

contempladas no contrato de gestão.  

XXV - na contratação realizada por Instituição Científica e Tecnológica - ICT ou 

por agência de fomento para a transferência de tecnologia e para o licenciamento de 

direito de uso ou de exploração de criação protegida.  

XXVI – na celebração de contrato de programa com ente da Federação ou com 

entidade de sua administração indireta, para a prestação de serviços públicos de 

forma associada nos termos do autorizado em contrato de consórcio público ou em 

convênio de cooperação.  

XXVII - na contratação da coleta, processamento e comercialização de resíduos 

sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva 

de lixo, efetuados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente por 

pessoas físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público como catadores de 

materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas 

técnicas, ambientais e de saúde pública.  

XXVIII – para o fornecimento de bens e serviços, produzidos ou prestados no País, 

que envolvam, cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa nacional, 

mediante parecer de comissão especialmente designada pela autoridade máxima do 

órgão. 

XXIX – na aquisição de bens e contratação de serviços para atender aos 

contingentes militares das Forças Singulares brasileiras empregadas em operações 

de paz no exterior, necessariamente justificadas quanto ao preço e à escolha do 

fornecedor ou executante e ratificadas pelo Comandante da Força.  

XXX - na contratação de instituição ou organização, pública ou privada, com ou 

sem fins lucrativos, para a prestação de serviços de assistência técnica e extensão 

rural no âmbito do Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na 

Agricultura Familiar e na Reforma Agrária, instituído por lei federal. 

XXXI - nas contratações visando ao cumprimento do disposto nos arts. 3º, 4º, 5º e 

20 da Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004, observados os princípios gerais de 

contratação dela constantes.  

XXXII - na contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos 

estratégicos para o Sistema Único de Saúde - SUS, no âmbito da Lei no 8.080, de 19 

de setembro de 1990, conforme elencados em ato da direção nacional do SUS, 

inclusive por ocasião da aquisição destes produtos durante as etapas de absorção 

tecnológica. 

XXXIII - na contratação de entidades privadas sem fins lucrativos, para a 

implementação de cisternas ou outras tecnologias sociais de acesso à água para 

consumo humano e produção de alimentos, para beneficiar as famílias rurais de 

baixa renda atingidas pela seca ou falta regular de água.  

XXXIV - para a aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de insumos 

estratégicos para a saúde produzidos ou distribuídos por fundação que, regimental 

ou estatutariamente, tenha por finalidade apoiar órgão da administração pública 

direta, sua autarquia ou fundação em projetos de ensino, pesquisa, extensão, 

desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, 

inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses 

projetos, ou em parcerias que envolvam transferência de tecnologia de produtos 

estratégicos para o Sistema Único de Saúde – SUS, nos termos do inciso XXXII 

deste artigo, e que tenha sido criada para esse fim específico em data anterior à 

vigência desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no 

mercado.  
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§ 1º Os percentuais referidos nos incisos I e II do caput deste artigo serão 20% (vinte 

por cento) para compras, obras e serviços contratados por consórcios públicos, 

sociedade de economia mista, empresa pública e por autarquia ou fundação 

qualificadas, na forma da lei, como Agências Executivas. 

§ 2º O limite temporal de criação do órgão ou entidade que integre a administração 

pública estabelecido no inciso VIII do caput deste artigo não se aplica aos órgãos ou 

entidades que produzem produtos estratégicos para o SUS, no âmbito da Lei nº 

8.080, de 19 de setembro de 1990, conforme elencados em ato da direção nacional 

do SUS.  

§ 3º A hipótese de dispensa prevista no inciso XXI do caput, quando aplicada a 

obras e serviços de engenharia, seguirá procedimentos especiais instituídos em 

regulamentação específica.  

§ 4º Não se aplica a vedação prevista no inciso I do caput do art. 9º à hipótese 

prevista no inciso XXI do caput.  

 

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em 

especial: 

I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser 

fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a 

preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de 

atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a 

licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação 

Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes; 

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de 

natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a 

inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação; 

III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou 

através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou 

pela opinião pública. 

§ 1º Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito 

no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, 

experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros 

requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é 

essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do 

contrato. 

§ 2º Na hipótese deste artigo e em qualquer dos casos de dispensa, se comprovado 

superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado à Fazenda Pública o 

fornecedor ou o prestador de serviços e o agente público responsável, sem prejuízo 

de outras sanções legais cabíveis. 

 

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do art. 17 e no inciso III e seguintes do 

art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente 

justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8º desta 

Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para 

ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como 

condição para a eficácia dos atos.  

Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, 

previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos: 

I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, 

quando for o caso; 

II - razão da escolha do fornecedor ou executante; 

III - justificativa do preço. 

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão 

alocados. 

Durante o exercício de 2015, a CMV efetivou 24 contratações sem a realização de 

licitação. Desse total, 16 foram realizadas por meio de dispensa de licitação, com base no 
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artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/1993, dos quais 12 foram classificados no inciso II do artigo 

24, três foram classificados no inciso IV e uma no inciso V, conforme detalhado no Quadro 

10. Todos os processos tiveram o motivo de dispensa classificados por meio de parecer da 

Procuradoria Geral e ratificados pela Controladoria Interna da CMV. 

As outras oito contratações sem licitação foram realizadas por meio de inexigibilidade 

de licitação, com base no artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/1993, conforme detalhado no 

Quadro 11. Esses contratos também tiveram o motivo de dispensa classificados por meio de 

parecer da Procuradoria Geral e ratificados pela Controladoria Interna da CMV. 
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Quadro 10 - Contratos realizados pela CMV em 2015 por dispensa de licitação, com base no artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/1993 

DATA 
Nº 

DISPENSA 
FORNECEDOR OBJETO 

NATUREZA DA 

DESPESA 
PROCESSO MOTIVO 

VALOR 

(R$ 1,00) 

19/03/2015 1/2015 AZ TURISMO E VIAGENS LTDA Aquisição de passagem aérea 3.3.90.33.01 

1856/2015 

(1855/2015 

Apensado) 

Art. 24, II 2.495,88 

24/03/2015 2/2015 
ALVO SEGURANÇA ELET. 

TELEF. EIRELI- ME 

Aquisição de um DVR (Mat. 

Permanente) 
4.4.90.52.17 1857/2015 Art. 24, II 3.467,90 

25/03/2015 3/2015 
FLORICULTURA 

JARDINLANDIA LTDA 
Aquisição de flores p/ plenário 3.3.90.30.99 1910/2015 Art. 24, II 1.200,00 

02/04/2015 4/2015 

AZ TURISMO E VIAGENS LTDA Aquisição de passagem aérea 3.3.90.33.01 859/2015 Art. 24, II 795,01 

CANNES - HOTEIS DE TURISMO 

LTDA - EPP  
Hospedagem para palestrante 3.3.90.39.09 859/2015 Art. 24, II 115,00 

23/04/2015 5/2015 COPITEC 
Locação máquinas 

reprográficas (Emergencial) 
3.3.90.39.12 2873/2015 Art. 24, IV 21.067,56 

14/05/2015 6/2015 
ACQUAFILTER COMERCIAL 

LTDA 
Refis p/ purificadores de água 3.3.90.30.99 663/2015 Art. 24, II 1.370,00 

23/07/2015 7/2015 
ORVALIS COMERCIO E 

DISTRIBUICAO EIRELI - ME 

Disco rígido do "STORAGE 

DELL EQUALLOGIC 

PS4100". 

3.3.90.30.99 1993/2015 Art. 24, II 3.500,00 

28/07/2015 11/2015 
CAPEMISA SEGURADORA DE 

VIDA E PREVIDENCIA S.A 

Seguro contra acidentes para 

estagiários 
3.3.90.39.61 3022/2015 Art. 24, II 374,40 

23/07/2015 12/2015 COPITEC 
Locação máquinas 

reprográficas (Emergencial) 
3.3.90.39.12 6738/2015 Art. 24, IV 42.135,12 

03/08/2015 10/2015 
A.A.A. PIMENTEL & CIA LTDA 

ME (ALMEIDA GUIMARAES  

Aquisição de persianas novas 

e serv. manutenção em 

persianas 

3.3.90.39.99 

668/2015 Art. 24, V 

3.522,00 

3.3.90.30.99 6.008,23 

21/08/2015 12/2015 
PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS 
Seguro veículo Fiat Doblô 3.3.90.39.61 6970/2015 Art. 24, II 1.566,52 

07/10/2015 14/2015 UNIÃO INFO LTDA ME  

Disco rígido do "STORAGE 

DELL EQUALLOGIC 

PS4100". 

3.3.90.30.99 8770/2015 Art. 24, II 2.939,00 

13/10/2015 15/2015 
PRATIC AUTOMAÇÃO E SEG. 

ELETRONICA LTDA ME 

Manutenção corretiva das 

cancelas do estacionamento 

com reposição de peças 

3.3.90.39.99 

6731/2015 

Art. 24, II 700,00 

3.3.90.30.99 Art. 24, II 1.930,00 
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DATA 
Nº 

DISPENSA 
FORNECEDOR OBJETO 

NATUREZA DA 

DESPESA 
PROCESSO MOTIVO 

VALOR 

(R$ 1,00) 

26/11/2015 16/2015 PODIUM VEÍCULOS LTDA 
Manutenção e revisão no 

veículo Fiat Doblô 

3.3.90.30.39 
10913/2015 Art. 24, II 

692,03 

3.3.90.39.19 589,05 

03/11/2015 16/2015 
EBALMAQ COM. E 

INFORMÁTICA LTDA 

Locação de 

microcomputadores e 

notebooks (Emergencial) 

3.3.90.39.12 10214/2015 Art. 24, IV 157.224,00 

11/12/2015 17/2015 
REFRIGEL COMERCIO E 

SERVIÇOS LTDA 

Instalação de 1 ar 

condicionado no Cerimonial 
3.3.90.39.99 10508/2015 Art. 24, II 900,00 

Fonte: elaboração própria a partir das informações do setor de Compras da Câmara Municipal de Vitória. 

Quadro 11 - Contratos realizados pela CMV em 2015 por inexigibilidade de licitação, com base no artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/1993 

DATA 

Nº 

INEXIGIBI

LIDADE 

FORNECEDOR OBJETO 
NATUREZA DA 

DESPESA 
PROCESSO MOTIVO 

VALOR  

(R$ 1,00) 

03/02/2015 1/2015 
ESAFI ESCOLA DE ADM. E 

TREINAMENTO 
Autorização para curso  3.3.90.39.40 171/2015  Art. 25, Caput 1.290,00 

03/02/2015 2/2015 
ESAFI ESCOLA DE ADM. E 

TREINAMENTO 
Autorização para curso  3.3.90.39.40 518/2015 Art. 25, Caput 1.390,00 

16/04/2015 3/2015 INSTITUTO ENSINAR BRASIL Autorização para curso  3.3.90.39.40 3308/2015 Art. 25, Caput 150,00 

05/05/2015 4/2015 
UFES UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO ESPÍRITO SANTO 
Participação em congresso 3.3.90.39.40 613/2015 Art. 25, Caput 550,00 

15/05/2015 5/2015 NASSAU EDITORA RÁDIO E TV Assinatura A Tribuna 3.3.90.39.01 1477/2015 Art. 25, Caput 15.785,00 

18/062015 6/2015 
DPCC CURSOS E 

TREINAMENTOS 
Pagto. inscrição em curso 3.3.90.39.40 5586/2015 Art. 25, Caput 3.180,00 

08/07/2015 7/2015 S/A A GAZETA Assinatura jornal A Gazeta 3.3.90.39.01 4072/2015 Art. 25, Caput 9.601,20 

16/07/2015 8/2015 LEX EDITORA 
Aquisição de produto Lex 

Magister 
3.3.90.39.01 4612/2015 Art. 25, Caput 2.760,00 

Fonte: elaboração própria a partir das informações do setor de Compras da Câmara Municipal de Vitória. 


