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MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE 

INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
1
 -  

PODER LEGISLATIVO 

Emitente: Controladoria Interna e Transparência da Câmara Municipal de Vitória 

Entidade: Poder Legislativo do Município de Vitória/Estado do Espírito Santo 

Gestor responsável: Vinícius José Simões 

Exercício: 2018 

1  RELATÓRIO 

1.1  INTRODUÇÃO 

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

o que dispõe o artigo 59 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 – LRF, esta Unidade Cen-

tral de Controle Interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, 

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

A seguir, apresentamos os pontos de controle selecionados para análise, os proce-

dimentos adotados, seguidos das constatações e proposições sugeridas, emitindo, ao final, 

nosso parecer conclusivo. A análise dos pontos de controle selecionados para auditoria e fis-

calização desta Controladoria Interna e Transparência no exercício do ano 2018, dentre os 

sugeridos na Tabela Referencial 1 da Instrução Normativa TC nº 43/2017, estão detalhados no 

Apêndice deste Relatório de Parecer Conclusivo.  

1.2  CONSTATAÇÕES E PROPOSIÇÕES 

A seguir apresentamos os procedimentos adotados, seguidos das constatações e 

proposições sugeridas, emitindo, ao final, nosso parecer conclusivo. 

 

CÓDIGO ACHADOS PROPOSIÇÕES / ALERTAS 

Item 1.3.3, 

pág. 38 

O repasse do duodécimo do mês de janeiro de 

2018 não atendeu ao prazo estabelecido no artigo 

168 da Constituição Federal e do inciso XXI do 

artigo 113 da Lei Orgânica Municipal. 

A constatação dessa irregularidade será 

encaminhada à Presidência da Câmara Mu-

nicipal de Vitória para que oficie a Prefeitu-

ra Municipal de Vitória quanto à observân-

cia estrita aos prazos de repasse do duodé-

cimo. 

                                                 
1
  Artigos 82, § 2º da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 c/c artigos 135, §4º, 137, IV e 142 do RITCEES 

(aprovado pela Resolução TC-261/2013). 



 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA 

Controladoria Interna e Transparência 
 

Página 14 de 167 
 

 

Controladoria Interna e Transparência (CIT) 

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1788, sala 402, Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP: 29.050-940 
Telefones: (27) 3334-4609/4540/4613 

CÓDIGO ACHADOS PROPOSIÇÕES / ALERTAS 

Item 1.4.8, 

pág. 49; 

Item 2.2.8, 

pág. 80; 

Item 2.2.9, 

pág. 82 

Após análise do Projeto de Lei nº 349/2017, que 

deu origem à Lei Municipal nº 9.243/2018, cons-

tatou-se que não há no Projeto de Lei os seguintes 

requisitos exigidos pela Lei Complementar Fede-

ral nº 101/2000:  

a) a declaração do ordenador da despesa de que 

o aumento tem adequação orçamentária e fi-

nanceira com a lei orçamentária anual e com-

patibilidade com o plano plurianual e com a 

lei de diretrizes orçamentárias, conforme es-

tabelecido no inciso II do artigo 16 da Lei 

Complementar Federal nº 101/2000;  

b) a demonstração da origem dos recursos para 

seu custeio, conforme estabelecido no § 1º do 

artigo 17 da Lei Complementar Federal nº 

101/2000; e  

c) a comprovação de que a despesa criada ou 

aumentada não afetaria as metas de resultados 

fiscais, nem as medidas de compensação me-

diante a redução permanente de despesa, con-

forme estabelecido no § 2º do artigo 17 da Lei 

Complementar Federal nº 101/2000. 

As irregularidades foram encaminhadas à 

Presidência da Câmara Municipal de Vitória 

para adoção das medidas necessárias à cor-

reção dos vícios de ilegalidade constatados, 

tendo em vista as implicações de irregulari-

dade da despesa e demais consequências 

previstas no artigo 15 da Lei Complementar 

Federal nº 101/2000. 

 

Essas irregularidades foram detectadas durante as análises deste relatório. Os ser-

vidores responsáveis foram devidamente notificados a adotaram as medidas necessárias à cor-

reção dos vícios constatados. 

1.3  DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E FISCAL 

A exceção dos achados citados no item acima, os demais pontos de controle que 

tratam da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e fiscal da Câmara Municipal de Vitó-

ria, relativos ao exercício de 2018 encontram-se em conformidade com os normativos vigen-

tes, não apresentando nenhuma inconsistência digna de nota ou ressalva. 

2  PARECER DO CONTROLE INTERNO 

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

Vinícius José Simões, chefe do Poder Legislativo do Município de Vitória/Estado do Espírito 

Santo, relativa ao exercício de 2018. 

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

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

toria governamental aplicáveis a cada caso. Dos 178 (cento e setenta e oito) pontos de contro-
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le recomendados para avaliação pela Instrução Normativa TC nº 43/2017, 120 (cento e vinte) 

não se aplicam diretamente à Câmara Municipal de Vitória, restando 58 (cinquenta e oito) 

para análise, dos quais esta Controladoria Interna e Transparência analisou 54 (cinquenta e 

quatro). 

Em nossa opinião, tendo como base os objetos e pontos e controle avaliados, e-

lencados no item 1 desta manifestação, a referida prestação de contas se encontra regular 

com ressalvas. 

 

Vitória, 26 de março de 2018. 

 

GLAÍZA MARIA DE ARAUJO FERREIRA 

Controlador Interno da Câmara Municipal de Vitória 

 

JULIANO CÉSAR GOMES 

Analista Legislativo – Finanças Públicas 

CORECON-ES nº 1.523 
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APÊNDICE – PONTOS DE CONTROLE AVALIADOS PELA 

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DA  

CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA EM 2018 

Pontos de controle e objetos passíveis de integrarem as análises e auditorias a se-

rem realizadas anualmente pela Unidade de Controle Interno para fins de elaboração da mani-

festação do Controle Interno sobre as Contas de Gestão. 

1  ITENS DE ABORDAGEM PRIORITÁRIA 

1.1  GESTÃO FISCAL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

1.1.1  Prestação de contas anual – execução orçamentária 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se a prestação de contas anual do chefe do Poder Executivo evidencia o desempe-

nho da arrecadação em relação à previsão, destacando as providências adotadas no âmbito 

da fiscalização das receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas 

instâncias administrativas das receitas tributárias e de contribuição. 

Contas de 

Governo 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

1.1.2  Despesa – realização sem prévio empenho 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se foram realizadas despesas sem emissão de prévio empenho. 
Contas de Gestão 

(Todas as UG’s) 

 

De acordo com o artigo 60 da Lei Federal nº 4.320/1964, in verbis: 

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

Conforme ensinam José Teixeira Machado Júnior e Heraldo da Costa Reis
2
, 

1. O ato de empenhar previamente, cujo significado é o de criar condições de 

execução de um contrato, de um convênio ou de uma lei. Este ato é consequên-

cia do que está determinado no artigo 55, I, da Lei 8.666/93 [...] 

2. O ato de realizar a despesa, é nada mais que a consequência da execução do 

contrato, do convênio ou da lei que institucionaliza a despesa. Realizar a despe-

                                                 
2
  MACHADO JÚNIOR, José Teixeira; REIS, Heraldo da Costa. A lei 4.320 comentada e a lei de responsa-

bilidade fiscal. 35. ed. rev. e atual. Por Heraldo da Costa Reis. Rio de Janeiro, RJ: IBAM, 2015. 
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sa significa concretizar o seu objeto por intermédio do seu fato gerador, qual-

quer que seja o exercício financeiro em que tenha ocorrido. É, pois, a tradução 

do princípio da competência aplicado às despesas. 

É a realização efetiva da despesa que produzirá alterações quantitativas e, provavel-

mente, qualitativas na situação patrimonial do ente governamental. 

Em realidade, a realização se caracteriza pelo processamento das despesas, cuja 

constatação se efetiva na chamada fase de liquidação da despesa, quando, então 

se reconhece efetivamente o direito líquido e certo do credor que estará refleti-

do no Passivo Financeiro ou Passivo Circulante, tendo como contrapartida a 

despesa como consumo de ativos. (p. 161-162, grifo nosso) 

Assim, considerando que o fato gerador da despesa se dá na fase de liquidação, 

considerou-se como instrumento comprobatório da realização da despesa o documento de 

nota fiscal emitido pelos fornecedores contratados durante o exercício de 2018. Dessa forma, 

conforme detalhado na Tabela 1, analisou-se, por amostragem, 10 (dez) processos de aquisi-

ção de materiais/serviços, buscando verificar se as notas de empenhos foram emitidas em data 

posterior à emissão das notas fiscais dos fornecedores.  

Tabela 1 – Relação dos processos de aquisição de materiais/serviços analisados 

PROCESSO 

NATUREZA 

DA 

DESPESA 

DATA DO 

EMPENHO 

NÚMERO 

DO 

EMPENHO 

VALOR  

(R$ 1,00) 

DATA DA 

NOTA 

FISCAL 

NÚMERO 

DA NOTA 

FISCAL 

9775/2017 3.3.90.30.25 28/12/2017 340 7.400,00 04/01/2018 489 

3144/2017 3.3.90.37.02 29/09/2017 255 47.626,16 02/01/2018 3213 

2357/2017 3.3.90.37.03 28/11/2017 303 24.503,64 02/01/2018 4195 

6972/2017 3.3.90.39.01 12/05/2017 126 1.522,30 13/12/2017 280265 

6973/2017 3.3.90.39.01 12/05/2017 125 10.062,50 05/06/2017 341877 

2843/2017 3.3.90.39.08 11/04/2017 102 8.650,00 04/01/2018 7436 

5383/2017 3.3.90.39.08 29/03/2017 93 8.800,00 29/12/2017 19647 

3119/2017 3.3.90.39.12 09/10/2017 256 1.069,63 03/01/2018 214390 

3564/2017 3.3.90.39.17 03/02/2017 47 1.216,61 04/01/2018 51130 

192/2017 3.3.90.39.35 26/01/2017 25 9.516,26 29/12/2017 1624531 

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

de Vitória. 

 

Observa-se que dentre os processos analisados, nenhum apresentou inconsistên-

cia, uma vez que todas as notas de empenho foram emitidas previamente, em cumprimento à 

determinação do caput do artigo 60 da Lei Federal nº 4.320/1964. 

1.1.3  Transferência de recursos orçamentários ao Poder Legislativo 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os crédi-

tos suplementares e especiais, destinados aos órgãos do Poder Legislativo, foram transferi-

dos pelo Poder Executivo até o dia 20 de cada mês, em duodécimos 

Contas de 

Governo 
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Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

1.2  GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 

1.2.1  Registro por competência – despesas previdenciárias patronais 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Verificar se foram realizados os registros contábeis orçamentários e patrimoniais, das des-

pesas com obrigações previdenciárias, decorrente dos encargos patronais da entidade refe-

rentes às alíquotas normais e suplementares, observando o regime de competência. 

Contas de Gestão 

(Todas as UG’s) 

 

Conforme estabelecido no artigo 40 da Constituição Federal; no artigo 69 da Lei 

Complementar Federal nº 101/2000; no inciso II do artigo 1º da Lei Federal nº 9.717/1998; e 

no inciso V do artigo 4º da Lei Municipal nº 4399/1997: 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 

Artigo 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Dis-

trito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado 

regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do 

respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observa-

dos critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste arti-

go. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

 

LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000 

Artigo 69. O ente da Federação que mantiver ou vier a instituir regime próprio de 

previdência social para seus servidores conferir-lhe-á caráter contributivo e o orga-

nizará com base em normas de contabilidade e atuária que preservem seu equilíbrio 

financeiro e atuarial. 

 

LEI FEDERAL Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 
Artigo 1º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da Uni-

ão, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do 

Distrito Federal deverão ser organizados, baseados em normas gerais de contabili-

dade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados 

os seguintes critérios: 

[...] 

II - financiamento mediante recursos provenientes da União, dos Estados, do Distri-

to Federal e dos Municípios e das contribuições do pessoal civil e militar, ativo, ina-

tivo e dos pensionistas, para os seus respectivos regimes; 

 

LEI MUNICIPAL Nº 4.399, DE 07 DE FEVEREIRO DE 1997 

Artigo 4º O Sistema de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de 

Vitória obedecerá aos seguintes princípios: 

[...] 

V - Custeio da previdência social dos servidores públicos municipais mediante re-

cursos provenientes, dentre outros, do orçamento dos órgãos empregadores e da con-

tribuição compulsória dos servidores ativos e dos inativos; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.717-1998?OpenDocument
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As despesas com o pagamento das contribuições previdenciárias patronais totali-

zaram R$ 3.153.394,76 (três milhões, cento e cinquenta e três mil, trezentos e noventa e qua-

tro reais e setenta e seis centavos), sendo que R$ 2.573.965,38 (dois milhões, quinhentos e 

setenta e três mil, novecentos e sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos) foram pagos ao 

Regime Geral de Previdência Social e R$ 579.429,38 (quinhentos e setenta e nove mil, qua-

trocentos e vinte e nove reais e trinta e oito centavos) pagos ao Regime Próprio de Previdên-

cia Social.  

O registro orçamentário dessa despesa com o RGPS foi realizado na natureza de 

despesa 3.1.90.13.02 – Contribuições previdenciárias – INSS, e com o RPPS foi realizado nas 

naturezas de despesa 3.1.91.13.02 – Contribuição patronal para o RPPS (fundo financeiro) e 

3.1.91.13.03 – Contribuição patronal para o RPPS (fundo previdenciário), conforme Tabela 2. 

Já o registro patrimonial das despesas com o RGPS foi realizado na conta contábil 

3.1.2.2.1.01.00.000 – Contribuições previdenciárias – INSS, e com o RPPS foi realizado na 

conta contábil 3.1.2.1.2.01.00.000 – Contribuição patronal para o RPPS, conforme Tabela 2. 

Tabela 2 – Registro orçamentário e patrimonial das contribuições previdenciárias patronal, exercício de 

2018. 

DESCRIÇÃO 
VALOR 

(R$ 1,00) 

Registro orçamentário 

3.1.90.13.02 – Contribuições previdenciárias – INSS 2.573.965,38 

3.1.91.13.02 – Contribuição patronal para o RPPS (fundo financeiro) 338.188,10 

3.1.91.13.03 – Contribuição patronal para o RPPS (fundo previdenciário) 241.241,28 

 

Registro patrimonial 

3.1.2.1.2.01.00.000 – Contribuição patronal para o RPPS 1.005.633,70 

3.1.2.2.1.01.00.000 – Contribuições previdenciárias – INSS 2.781.671,52 

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

de Vitória. 

 

Destaca-se que a Câmara Municipal de Vitória não realiza qualquer pagamento de 

alíquotas suplementares ao RPPS, ficando o pagamento das contribuições previdenciárias 

patronais limitado à alíquota de 22% sobre o valor dos vencimentos e vantagens fixas. Toda 

despesa de competência do exercício de 2018 foi empenhada, liquidada e paga no próprio 

exercício, não restando restos a pagar para o exercício seguinte. 
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1.2.2  Pagamento das obrigações previdenciárias – parte patronal 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Verificar se houve o pagamento tempestivo das contribuições previdenciárias decorrentes 

dos encargos patronais da entidade, referentes às alíquotas normais e suplementares. 

Contas de Gestão 

(Todas as UG’s) 

 

Conforme estabelecido no caput e no § 13, do artigo 40, da Constituição Federal 

de 1988: 

Artigo 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Dis-

trito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado 

regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do 

respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observa-

dos critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste arti-

go. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

[...] 

§ 13 - Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em 

lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de em-

prego público, aplica-se o regime geral de previdência social. (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 20, de 15/12/98) 

No mesmo alinhamento, o artigo 69, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, 

diz que: 

Artigo 69. O ente da Federação que mantiver ou vier a instituir regime próprio de 

previdência social para seus servidores conferir-lhe-á caráter contributivo e o orga-

nizará com base em normas de contabilidade e atuária que preservem seu equilíbrio 

financeiro e atuarial. 

Assim, cumpre ao ente público, como parte patronal da relação de trabalho, honrar 

com seus compromissos de pagamento das contribuições previdenciárias, tanto aquelas per-

tencentes ao Regime Geral de Previdência Social quanto ao Regime Próprio de Previdência 

Social, segundo o vínculo funcional de cada servidor. 

No exercício de 2018, as contribuições previdenciárias patronais pagas totaliza-

ram R$ 3.153.394,76 (três milhões, cento e cinquenta e três mil, trezentos e noventa e quatro 

reais e setenta e seis centavos), sendo que R$ 2.573.965,38 (dois milhões, quinhentos e seten-

ta e três mil, novecentos e sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos) foram pagos ao Re-

gime Geral de Previdência Social, conforme detalhado na Tabela 3, e R$ 579.429,38 (qui-

nhentos e setenta e nove mil, quatrocentos e vinte e nove reais e trinta e oito centavos) pagos 

ao Regime Próprio de Previdência Social, conforme detalhado na Tabela 4. 
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Tabela 3 – Detalhamento mensal das contribuições previdenciárias patronais recolhidas ao Instituto Na-

cional do Seguro Social (INSS) no exercício de 2018. 

COMPETÊNCIA 
DESPESA PAGA  

(R$ 1,00) 

DATA DO 

PAGAMENTO 

jan/2018 
199.088,74 29/01/2018 

369,67 06/04/2018 

fev/2018 197.351,50 05/03/2018 

mar/2018 
197.002,01 06/04/2018 

42,47 27/04/2018 

abr/2018 
196.352,58 27/04/2018 

17,79 29/05/2018 

mai/2018 
197.487,24 29/05/2018 

194,44 29/06/2018 

jun/2018 
192.352,55 06/07/2018 

88,74 30/07/2018 

jul/2018 
203.767,50 14/08/2018 

145,61 30/08/2018 

ago/2018 
205.132,05 30/08/2018 

1.371,59 28/09/2018 

set/2018 215.040,72 11/10/2018 

out/2018 207.503,30 14/11/2018 

nov/2018 
205.135,72 29/11/2018 

611,91 27/12/2018 

dez/2018 211.595,25 27/12/2018 

13º/2018 143.314,00 24/12/2018 

Total 2.573.965,38 
 

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

de Vitória. 

 

Observa-se na Tabela 3 que todas as contribuições previdenciárias patronais des-

tinadas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foram recolhidas a alíquota de 20%, 

conforme alíquota estabelecida no artigo 22 da Lei Federal nº 8.212/1991
3
. À exceção das 

contribuições geradas por retificação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), relativas às competências dos 

meses de janeiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto e novembro de 2018, todas as de-

mais foram pagas tempestivamente, até o dia 20 do mês seguinte àquele a que se refere à con-

                                                 
3
  Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de: 

I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o 

mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o tra-

balho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os 

adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à 

disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção 

ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. 
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tribuição, conforme prazo de recolhimento estabelecido na alínea b, do inciso I, do artigo 216 

do Decreto Federal nº 3.048/1999
4
. 

Em relação ao Regime Próprio de Previdência Social, observa-se na Tabela 4 que 

todas as contribuições previdenciárias patronais destinadas ao Instituto de Previdência e As-

sistência dos Servidores do Município de Vitória (IPAMV) foram recolhidas à alíquota de 

22%, conforme estabelecido no inciso III, do artigo 36, da Lei Municipal nº 4.399/1997.  

Durante a elaboração do RELUCI do exercício de 2017, esta Controladoria Inter-

na e Transparência identificou que os recolhimentos das contribuições previdenciárias ao 

RPPS ocorreram fora do prazo estabelecido no artigo 40 da Lei Municipal nº 4.399/1997 e 

notificou o Departamento Financeiro e Contábil por meio do Ofício CI nº 020/2018, para que 

adotasse as medidas necessárias para a observância do prazo previsto no artigo 40 da referida 

Lei Municipal. Por meio do Ofício nº 73/2018, o Departamento Financeiro e Contábil infor-

mou que adotou as medidas necessárias para a realização do recolhimento tempestivo das 

contribuições previdenciárias ao RPPS, conforme pode ser constatado na Tabela 4. 

Tabela 4 – Detalhamento mensal das contribuições previdenciárias patronais recolhidas ao Instituto de 

Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória (IPAMV) no exercício de 2018. 

COMPETÊNCIA 
DESPESA PAGA 

(R$ 1,00) 

DATA DO  

PAGAMENTO 

Fundo Financeiro 

jan/2018 25.306,82 22/01/2018 

fev/2018 25.364,78 27/02/2018 

mar/2018 25.364,78 20/03/2018 

abr/2018 25.358,98 20/04/2018 

mai/2018 25.361,34 18/05/2018 

jun/2018 25.340,40 20/06/2018 

jul/2018 26.501,14 20/07/2018 

ago/2018 26.543,84 20/08/2018 

                                                 
4
  Artigo 216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras importâncias devidas à seguridade 

social, observado o que a respeito dispuserem o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita 

Federal, obedecem às seguintes normas gerais: 

I - a empresa é obrigada a: 

[,,,] 

b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea “a” e as contribuições a seu cargo incidentes sobre as 

remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, inclusive adiantamentos decorrentes de reajuste 

salarial, acordo ou convenção coletiva, aos segurados empregado, contribuinte individual e trabalhador avul-

so a seu serviço, e sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de serviço, relativo a serviços que lhe tenham 

sido prestados por cooperados, por intermédio de cooperativas de trabalho, até o dia vinte do mês seguinte 

àquele a que se referirem as remunerações, bem como as importâncias retidas na forma do artigo 219, até o 

dia vinte do mês seguinte àquele da emissão da nota fiscal ou fatura, antecipando-se o vencimento para o dia 

útil imediatamente anterior quando não houver expediente bancário no dia vinte; (Redação dada pelo Decreto 

nº 6.722, de 2008). 
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COMPETÊNCIA 
DESPESA PAGA 

(R$ 1,00) 

DATA DO  

PAGAMENTO 

set/2018 27.435,98 21/09/2018 

out/2018 27.886,14 19/10/2018 

nov/2018 26.318,12 14/11/2018 

dez/2018 26.292,78 19/12/2018 

13º/2018 

6.277,90 22/01/2018 

1.664,58 31/01/2018 

1.560,80 27/02/2018 

2.356,60 20/03/2018 

896,76 20/08/2018 

12.356,36 03/12/2018 

Subtotal 338.188,10  

 Fundo Previdenciário 

jan/2018 12.150,02 22/01/2018 

fev/2018 12.150,02 27/02/2018 

mar/2018 12.150,02 20/03/2018 

abr/2018 16.636,64 20/04/2018 

mai/2018 12.891,24 18/05/2018 

jun/2018 12.880,52 20/06/2018 

jul/2018 14.488,84 20/07/2018 

ago/2018 42.888,62 20/08/2018 

set/2018 22.953,54 21/09/2018 

out/2018 23.163,96 19/10/2018 

nov/2018 20.185,40 14/11/2018 

dez/2018 21.055,78 20/12/2018 

13º/2018 

3.301,74 22/01/2018 

415,98 27/02/2018 

1.177,92 20/03/2018 

553,10 20/06/2018 

12.197,94 03/12/2018 

Subtotal 241.241,28   

Total 579.429,38 
 

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

de Vitória. 

1.2.3  Registro por competência – multas e juros por atraso de pagamento 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Verificar se houve o registro por competência das despesas orçamentárias e das Variações 

Patrimoniais Diminutivas (VPD) com multa e juros decorrentes do atraso no pagamento das 

obrigações previdenciárias. 

Contas de Gestão 

(Todas as UG’s) 

 

Conforme previsto no caput e no § 13 do artigo 40 da Constituição Federal
5
, bem 

como no artigo 69 da Lei Complementar Federal nº 101/2000
6
, os regimes previdenciários 

                                                 
5
  Artigo 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni-

cípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e 

solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionis-

(continua) 
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possuem caráter contributivo e solidário, cujas principais fontes de financiamento são as con-

tribuições previdenciárias dos trabalhadores e as patronais. 

Em relação às contribuições destinadas ao Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS), caso haja algum atraso no repasse e pagamento dessas contribuições há de ser cobra-

dos multa e juros de mora pelo atraso, conforme previsto no § 6º do artigo 216 do Decreto 

Federal nº 3.048/1999: 

Artigo 216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras importân-

cias devidas à seguridade social, observado o que a respeito dispuserem o Instituto 

Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal, obedecem às seguintes 

normas gerais: 

[,,,] 

§ 6º Sobre os valores das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Segu-

ro Social e não recolhidas até a data de seu vencimento serão aplicadas na data do 

pagamento as disposições dos arts. 238 e 239. 

A mesma previsão também está contida no artigo 40 da Lei Municipal nº 

4.399/1997, relativo ao atraso no pagamento e repasse das contribuições previdenciárias ao 

IPAMV: 

Artigo 40 As contribuições devidas na forma desta Lei serão recolhidas ao IPAMV, 

na mesma data em que se efetuar o desconto do pagamento dos segurados, pelos ór-

gãos empregadores respectivos. 

Parágrafo único - As contribuições e demais débitos para com o IPAMV não reco-

lhidas nos prazos desta Lei serão atualizados monetariamente e sofrerão a incidência 

de multa de 10% (dez por cento) além dos juros de mora de 0,33% (trinta e três cen-

tésimos por cento) por dia de atraso. 

Conforme apontado na análise do item 1.2.2, em 2018, houve retificação da Guia 

de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência 

Social (GFIP) relativa às competências dos meses de janeiro, março, abril, maio, junho, julho, 

agosto e novembro de 2018, o que gerou nova guia de recolhimento para o pagamento da di-

                                                                                                                                                         
tas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

[...] 

§ 13 - Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 

exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previ-

dência social. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) 
6
  Artigo 69. O ente da Federação que mantiver ou vier a instituir regime próprio de previdência social para 

seus servidores conferir-lhe-á caráter contributivo e o organizará com base em normas de contabilidade e a-

tuária que preservem seu equilíbrio financeiro e atuarial. 
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ferença e, por consequência, incidências de multa e juros de mora pelo pagamento posterior à 

data limite.  

Durante a elaboração do RELUCI do exercício de 2017, esta Controladoria Inter-

na e Transparência identificou que as despesas relativas ao pagamento de multa e juros de 

mora não eram classificadas separadamente, e, portanto, não geravam registro contábil especí-

fico no balancete referente à variação patrimonial diminutiva dessa despesa, e notificou o De-

partamento Financeiro e Contábil por meio do Ofício CI nº 021/2018, para que adotasse as 

medidas necessárias para evidenciação das variações patrimoniais diminutivas pelo pagamen-

to de multa e juros de mora previdenciárias. Por meio do Ofício nº 73/2018, o Departamento 

Financeiro e Contábil informou que adotou as medidas necessárias para a evidenciação das 

variações patrimoniais diminutivas, classificando-as na natureza de despesa 3.1.90.13.17 – 

Juros, totalizando R$ 48.533,09 (quarenta e oito mil, quinhentos e trinta e três reais e nove 

centavos).  

Destaca-se que, em 2018, a Receita Federal do Brasil, notificou a Câmara Muni-

cipal de Vitória, por meio do Aviso para a Regularização de Contribuições Previdenciárias, 

emitido em 30/08/2018 (Processo Administrativo nº 8836/2018), quanto à retificação das 

Guias de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIP) relativas às 

competências do período entre setembro de 2013 a maio de 2015. A retificação apontada pela 

Receita Federal do Brasil deveu-se a inconsistências quanto à aplicação da alíquota correta 

ajustada pelo Fator Acidentário de Prevenção (FAP), o que gerou uma diferença entre os valo-

res devidos e os efetivamente pagos no valor de R$ 70.444,55 (setenta mil, quatrocentos e 

quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), além de multas e juros no valor de 

45.568,87 (quarenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos). 

Devido à geração de dano ao erário, a Câmara Municipal de Vitória instaurou sindicância, em 

curso, por meio da Portaria Interna nº 054/2018, publicada no Diário Oficial do Legislativo 

Municipal em 27/11/2018, a fim de apurar as responsabilidades dos servidores envolvidos e 

ressarcimento do dano. 

Em relação ao atraso nos repasses das contribuições previdenciárias ao Instituto 

de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória (IPAMV), apontado na 

análise do item 1.2.2, não houve até a presente data qualquer manifestação do RPPS quanto à 

cobrança de multas e juros de mora pelo pagamento posterior à data limite estabelecida no 

artigo 40 da Lei Municipal nº 4.399/1997, nos meses de janeiro e fevereiro de 2018.  
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1.2.4  Retenção/Repasse das contribuições previdenciárias – parte servidor 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Verificar se houve a retenção das contribuições previdenciárias dos servidores e o seu res-

pectivo repasse tempestivo ao regime de previdência. 

Contas de Gestão 

(Todas as UG’s) 

 

Conforme estabelecido no caput e no § 13, do artigo 40, da Constituição Federal 

de 1988: 

Artigo 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Dis-

trito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado 

regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do 

respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observa-

dos critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste arti-

go. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

[...] 

§ 13 - Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em 

lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de em-

prego público, aplica-se o regime geral de previdência social. (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 20, de 15/12/98) 

No mesmo contexto, o artigo 69, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, diz 

que: 

Artigo 69. O ente da Federação que mantiver ou vier a instituir regime próprio de 

previdência social para seus servidores conferir-lhe-á caráter contributivo e o orga-

nizará com base em normas de contabilidade e atuária que preservem seu equilíbrio 

financeiro e atuarial. 

Dessa forma, cumpre ao servidor contribuir compulsoriamente com o pagamento 

das contribuições para o custeio da previdência social, seja para o Regime Geral de Previdên-

cia Social ou para o Regime Próprio de Previdência Social, segundo o vínculo funcional de 

cada um com a Administração Pública. 

No exercício de 2018, as contribuições previdenciárias dos servidores retidas tota-

lizaram R$ 1.462.392,85 (um milhão, quatrocentos e sessenta e dois mil, trezentos e noventa e 

dois reais e oitenta e cinco centavos), sendo que R$ 1.172.496,78 (um milhão, cento e setenta 

e dois mil, quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e oito centavos), foram repassadas ao 

Regime Geral de Previdência Social, conforme detalhado na Tabela 5, e R$ 289.896,07 (du-

zentos e oitenta e nove mil, oitocentos e noventa e seis reais e sete centavos) repassadas ao 

Regime Próprio de Previdência Social, conforme detalhado na Tabela 6. 
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Tabela 5 – Detalhamento mensal das contribuições previdenciárias dos servidores retidas e repassadas ao 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no exercício de 2018. 

MÊS  

VALOR DA 

RETENÇÃO 

(R$ 1,00) 

DATA DA 

RETENÇÃO 

VALOR DO 

REPASSE  

(R$ 1,00) 

DATA DO 

REPASSE 

jan/2018 90.212,73 19/01/2018 90.212,73 29/01/2018 

fev/2018 90.216,66 20/02/2018 90.150,22 05/03/2018 

mar/2018 88.433,96 20/03/2018 88.433,96 06/04/2018 

abr/2018 89.610,27 20/04/2018 89.610,27 27/04/2018 

mai/2018 91.206,33 18/05/2018 91.206,33 29/05/2018 

jun/2018 89.541,60 20/06/2018 89.541,60 06/07/2018 

jul/2018 94.319,57 20/07/2018 94.319,57 14/08/2018 

ago/2018 95.410,56 20/08/2018 95.410,56 30/08/2018 

set/2018 98.042,09 20/09/2018 98.042,09 11/10/2018 

out/2018 92.024,06 19/10/2018 
209,63 18/10/2018 

92.024,06 14/11/2018 

nov/2018 92.144,31 14/11/2018 92.144,31 29/11/2018 

dez/2018 93.938,53 20/12/2018 

6.306,30 13/12/2018 

93.938,53 27/12/2018 

66,44 28/12/2018 

13º/2018 67.396,11 03/12/2018 67.396,11 03/12/2018 

Total 1.172.496,78  1.179.012,71 
 

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

de Vitória. 

 

Observa-se na Tabela 5 que todas as contribuições previdenciárias patronais des-

tinadas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foram recolhidas conforme alíquotas 

estabelecidas no artigo 22 da Lei Federal nº 8.212/1991 e na Portaria Ministerial MF nº 

15/2018. Todas as retenções relativas às contribuições previdenciárias dos servidores foram 

repassadas tempestivamente, até o dia 20 do mês seguinte àquele a que se refere à contribui-

ção, conforme prazo de recolhimento estabelecido na alínea b, do inciso I, do artigo 216 do 

Decreto Federal nº 3.048/1999. Destaca-se que há uma divergência entre os valores retidos e 

recolhidos no valor de R$ 6.515,93 (seis mil, quinhentos e quinze reais e noventa e três centa-

vos), que se deveu ao lançamento equivocado de receitas extraorçamentárias de INSS retidas 

de terceiros na conta de receitas extraorçamentárias de INSS de servidores. Apesar do erro de 

lançamento, todas as receitas extraorçamentárias relativas ao INSS e retidas pela Câmara Mu-

nicipal de Vitória foram recolhidas nas respectivas guias de pagamento. 
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Tabela 6 – Detalhamento mensal das contribuições previdenciárias dos servidores, retidas e repassadas ao 

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória (IPAMV) no exercício de 

2018. 

MÊS DE 

COMPETÊNCIA 

VALOR DA 

RETENÇÃO 

(R$ 1,00) 

DATA DA 

RETENÇÃO 

VALOR DO 

REPASSE  

(R$ 1,00) 

DATA DO 

REPASSE 

Fundo Previdenciário 

jan/2018 7.725,88 19/01/2018 
6.075,01 29/01/2018 

1.650,87 19/02/2018 

fev/2018 6.283,00 20/02/2018 6.283,00 01/03/2018 

mar/2018 6.663,97 20/03/2018 6.663,97 20/03/2018 

abr/2018 8.318,32 20/04/2018 8.318,32 20/04/2018 

mai/2018 6.445,62 18/05/2018 6.445,62 18/05/2018 

jun/2018 6.716,81 20/06/2018 6.716,81 20/06/2018 

jul/2018 7.244,42 20/07/2018 7.244,42 20/07/2018 

ago/2018 21.444,31 20/08/2018 21.444,31 20/08/2018 

set/2018 11.476,77 20/09/2018 
11.476,77 20/09/2018 

181,38 28/12/2018 

out/2018 11.581,98 19/10/2018 11.581,98 19/10/2018 

nov/2018 10.092,70 14/11/2018 10.092,70 14/11/2018 

dez/2018 10.527,89 20/12/2018 10.527,89 20/12/2018 

13º/2018 6.098,97 03/12/2018 6.098,97 03/12/2018 

Subtotal 120.620,64  120.802,02  

 

Fundo Financeiro 

jan/2018 16.624,65 19/01/2018 16.624,65 29/01/2018 

fev/2018 13.462,79 20/02/2018 13.462,79 01/03/2018 

mar/2018 13.860,69 20/03/2018 13.860,69 20/03/2018 

abr/2018 12.679,49 20/04/2018 12.679,49 20/04/2018 

mai/2018 12.680,67 18/05/2018 12.680,67 18/05/2018 

jun/2018 12.670,20 20/06/2018 12.670,20 20/06/2018 

jul/2018 13.250,57 20/07/2018 13.250,57 20/07/2018 

ago/2018 13.720,30 20/08/2018 13.720,30 20/08/2018 

set/2018 13.717,99 20/09/2018 13.717,99 20/09/2018 

out/2018 13.943,07 19/10/2018 13.943,07 19/10/2018 

nov/2018 13.159,06 14/11/2018 13.159,06 14/11/2018 

dez/2018 13.146,39 20/12/2018 13.146,39 20/12/2018 

13º/2018 6.178,18 03/12/2018 6.178,18 03/12/2018 

Subtotal 169.094,05  169.094,05  

Total 289.714,69  289.896,07  

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

de Vitória. 

 

Observa-se na Tabela 6 que todas as contribuições previdenciárias patronais des-

tinadas ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória (I-

PAMV) foram recolhidas à alíquota de 11%, conforme alíquota estabelecida no inciso II, do 

artigo 36, da Lei Municipal nº 4.399/1997. Destaca-se que há uma divergência entre os valo-

res retidos e recolhidos no valor de R$ 181,38, que se deve ao lançamento equivocado de 

transferência de receita “58167 para 58027”, que não deveria impactar no financeiro. Entre-
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tanto, essa inconsistência foi sanada através do estorno do lançamento no mês de fevereiro de 

2019. 

À exceção dos meses de janeiro e fevereiro, as demais contribuições previdenciá-

rias retidas foram repassadas no mesmo mês de competência, conforme prazo fixado no artigo 

40
7
 da Lei Municipal nº 4.399/1997. Ressalta-se que, durante a elaboração do RELUCI do 

exercício de 2017, esta Controladoria Interna e Transparência identificou que os recolhimen-

tos das contribuições previdenciárias ao RPPS ocorreram fora do prazo estabelecido no artigo 

40 da Lei Municipal nº 4.399/1997 e notificou o Departamento Financeiro e Contábil por 

meio do Ofício CI nº 020/2018, para que adotasse as medidas necessárias para a observância 

do prazo previsto no artigo 40 da referida Lei Municipal. Por meio do Ofício nº 73/2018, o 

Departamento Financeiro e Contábil informou que adotou as medidas necessárias para a reali-

zação do recolhimento tempestivo das contribuições previdenciárias ao RPPS, o que se deu a 

partir do mês de março de 2018. 

1.2.5  Parcelamento de débitos previdenciários 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Verificar se os parcelamentos de débitos previdenciários: 

a) estão sendo registrados como passivo da entidade; 

b) estão sendo registrados como ativo a receber no RPPS; 

c) se seu saldo total está sendo corrigido mensalmente, por índice oficial e registrado 

como passivo no ente devedor e como ativo no RPPS; 

d) se estão sendo registrados mensalmente os juros incidentes sobre o saldo devedor 

no ente devedor e como ativo no RPPS; 

e) se as parcelas estão sendo pagas tempestivamente. 

Contas de Gestão 

(Todas as UG’s) 

 

Conforme atestado pelas informações do Serviço Auxiliar de Informações para 

Transferências Voluntárias (CAUC), acerca da Regularidade quanto a Tributos, às Contribui-

ções Previdenciárias Federais e à Dívida Ativa da União, e do Certificado de Regularidade 

previdenciária (CRP), a Câmara Municipal de Vitória não possui nenhum passivo previdenci-

ário com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) nem com o Instituto de Previdência e 

Assistência dos Servidores do Município de Vitória (IPAMV). 

                                                 
7
  Artigo 40 As contribuições devidas na forma desta Lei serão recolhidas ao IPAMV, na mesma data em que 

se efetuar o desconto do pagamento dos segurados, pelos órgãos empregadores respectivos. 
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1.2.6  Registro por competência – Receitas de Contribuições 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Verificar se o RPPS está registrando por competência (Variação Patrimonial Aumentativa) 

as receitas de contribuições previdenciárias, parte patronal, parte do servidor, dos inativos e 

pensionistas e as decorrentes do plano de amortização. 

Contas de Gestão 

do RPPS 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 
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1.2.7  Registro por competência – multas e juros por atraso no pagamento 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Verificar no RPPS se houve o registro por competência decorrente da receitas/VPA (Varia-

ção Patrimonial Aumentativa) com multas e juros decorrentes do atraso no pagamento das 

obrigações previdenciárias. 

Contas de Gestão 

do RPPS 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

1.2.8  Medidas de Cobrança – Créditos Previdenciários a Receber e Parcelamentos a 

Receber 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se as obrigações previdenciárias não recolhidas pelas unidades gestoras foram obje-

to de medidas de cobrança para a exigência das obrigações não adimplidas pelo gestor do 

RPPS e pelo Controle Interno. 

Contas de Gestão 

do RPPS 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

1.2.9  Despesa Administrativa 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Verificar se o valor empenhado no exercício com despesa administrativa do RPPS está 

dentro do limite fixado em lei. 

Contas de Gestão 

do RPPS 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

1.2.10  Disponibilidades financeiras – contas específicas 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se as disponibilidades financeiras do regime próprio de previdência social foram 

depositadas em contas específicas e distintas do ente público mantenedor. Havendo criação 

de fundos específicos, avaliar se os recursos estão sendo mantidos e aplicados em seus res-

pectivos fundos. 

Contas de Gestão 

do RPPS 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 
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1.2.11  Disponibilidades financeiras – Limites e condições de proteção e prudência nas 

aplicações 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se as aplicações financeiras dos recursos depositados nas contas específicas dos 

fundos de previdência observaram os limites e condições de proteção e prudência financeira 

de mercado e, em especial, seguindo as determinações do Conselho Monetário Nacional. 

Contas de Gestão 

do RPPS 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

1.2.12  Disponibilidades financeiras – vedações 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se as vedações especificadas no § 2º, do artigo 43, da LRF, foram observadas, 

quando da aplicação das disponibilidades financeiras do regime próprio de previdência. 

Contas de Gestão 

do RPPS 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

1.2.13  Equilíbrio Financeiro e Atuarial 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Verificar a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial no ente que instituir ou mantiver 

RPPS. 

Contas de 

Governo e 

Contas de Gestão 

do RPPS 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

1.2.14  Equilíbrio financeiro e atuarial – Plano de Equacionamento 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar, nos institutos próprios de previdência social onde for verificado desequilíbrio fi-

nanceiro e atuarial, se estão sendo instituídas medidas com vistas ao reequilíbrio do regime 

próprio de previdência. 

Contas de 

Governo e 

Contas de Gestão 

do RPPS 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 
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1.2.15  Escrituração Contábil – Registro das provisões matemáticas previdenciárias 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se o RPPS realiza escrituração contábil obedecendo as normas de contabilidade e 

atuária que preservem seu equilíbrio financeiro e atuarial, em especial ao registro das provi-

sões matemáticas previdenciárias. 

Contas de Gestão 

do RPPS 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

1.2.16  Escrituração contábil 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se os registros e as demonstrações contábeis foram realizados de acordo com as 

normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público e o Manual de Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público. 

Contas de Gestão 

do RPPS 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

1.2.17  Conciliação de contas 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Consistência do saldo devedor da declaração de quitação (DELQUIT) com o registro de 

créditos previdenciário a receber (BALPAT) 

Contas de Gestão 

do RPPS 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

1.2.18  Conciliação de contas 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Consistência do saldo devedor da declaração de quitação (DELQUIT) com a diferença das 

contribuições devidas e recebidas pelo RPPS (DEMREC) 

Contas de Gestão 

do RPPS 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

1.2.19  Conciliação de contas 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Consistência do balanço atuarial (BALATU) com o registro de provisões matemáticas pre-

videnciárias (BALVER) 

Contas de Gestão 

do RPPS 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 
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1.3  GESTÃO PATRIMONIAL 

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

de com inventário 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos bens em estoque, 

móveis, imóveis e intangíveis em compatibilidade com os inventários anuais, bem como, as 

variações decorrentes de depreciação, amortização ou exaustão, e as devidas reavaliações. 

Contas de Gestão  

(Todas as UG’s) 

 

Considerando o princípio da publicidade, estabelecido no artigo 37 da Constitui-

ção Federal, in verbis:  

Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da U-

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

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

guinte: 

Considerando as determinações estabelecidas nos artigos 94 a 96 da Lei Federal 

n
o
 4.320/1964, in verbis: 

Artigo 94. Haverá registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, com 

indicação dos elementos necessários para a perfeita caracterização de cada um deles 

e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração. 

 

Artigo 95 A contabilidade manterá registros sintéticos dos bens móveis e imóveis. 

 

Artigo 96. O levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por base o inventá-

rio analítico de cada unidade administrativa e os elementos da escrituração sintética 

na contabilidade. 

Analisando-se as movimentações de entrada e saída de materiais do almoxarifado 

no exercício de 2018, conforme apresentado na Tabela 7, observamos que ao final de 2017 

havia um saldo de R$ 245.899,09 (duzentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e noventa e 

nove reais e nove centavos). Ao longo de 2018, houve o ingresso de materiais no valor de R$ 

519.123,63 (quinhentos e dezenove mil, cento e vinte e três reais e sessenta e três centavos) e 

saídas no valor de R$ 489.146,60 (quatrocentos e oitenta e nove mil, cento e quarenta e seis 

reais e sessenta centavos), perfazendo, ao final do exercício de 2018, um saldo de R$ 

275.876,12 (duzentos e setenta e cinco mil, oitocentos e setenta e seis reais e doze centavos). 

Esses mesmos valores foram evidenciados no balancete contábil do exercício de 2018, em 

suas contas correspondentes, não apresentando qualquer divergência de valores. 
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Tabela 7 – Movimentação de materiais de consumo no exercício de 2018 

CONTA 

CONTÁBIL 

DESCRIÇÃO POR 

SUBITEM CONTÁBIL 

INVENTÁRIO FÍSICO 
BALANCETE 

CONTÁBIL 

SALDO 

ANTERIOR 

(R$ 1,00) 

ENTRADAS 

(R$ 1,00) 

SAÍDAS 

(R$ 1,00) 

SALDO 

ATUAL 

(R$ 1,00) 

SALDO 

ANTERIOR 

(R$ 1,00) 

SALDO 

ATUAL 

(R$ 1,00) 

1.1.5.6.0.00 Almoxarifado 245.899,09 519.123,63 489.146,60 275.876,12 245.899,09 275.876,12 

1.1.5.6.1.01 Materiais de consumo 121.094,92 170.903,21 117.553,89 174.444,24 121.094,92 174.444,24 

1.1.5.6.1.03 Materiais de construção 25.544,44 4.388,06 9.135,91 20.796,59 25.544,44 20.796,59 

1.1.5.6.1.07 Material de expediente 93.874,13 6.346,43 24.970,87 75.249,69 93.874,13 75.249,69 

1.1.5.6.1.08 Materiais a classificar 5.385,60 337.485,93 337.485,93 5.385,60 5.385,60 5.385,60 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados do sistema contábil da Câmara Municipal de Vitória. 

 

Analisando-se as movimentações de bens móveis no exercício de 2018, conforme 

apresentado na Tabela 8, observa-se que ao final de 2017 havia um saldo de R$ 2.584.608,13 

(dois milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e oito reais e treze centavos). Ao 

longo de 2018, houve o ingresso de bens no valor de R$ 3.725.761,16 (três milhões, setecen-

tos e vinte e cinco mil, setecentos e sessenta e um reais e dezesseis centavos) e saídas no valor 

de R$ 1.434.105,44 (um milhão, quatrocentos e trinta e quatro mil, cento e cinco reais e qua-

renta e quatro centavos), perfazendo, ao final do exercício de 2018, um saldo de R$ 

3.270.470,16 (três milhões, duzentos e setenta mil, quatrocentos e setenta reais e dezesseis 

centavos), já líquido de depreciação. Esses mesmos valores foram evidenciados no balancete 

contábil do exercício de 2018, em suas contas correspondentes, não apresentando qualquer 

divergência de valores. 
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Tabela 8 - Movimentação de bens móveis e imóveis no exercício de 2018 

CONTA 

CONTÁBIL 

DESCRIÇÃO POR SUBITEM 

CONTÁBIL 

INVENTÁRIO FÍSICO 

SALDO 

ANTERIOR 

(R$ 1,00) 

ENTRADAS 

(R$ 1,00) 

SAÍDAS (R$ 

1,00) 

DEPRECIAÇÃO 

(R$ 1,00) 

SALDO 

ATUAL (R$ 

1,00) 

Inventário físico 

1.2.3.1.0.00 Bens móveis 2.584.608,13 3.725.761,16 1.434.105,44 1.605.793,69 3.270.470,16 

1.2.3.1.1.01 
Máquinas, aparelhos, equipamen-

tos e ferramentas 
398.731,97 454.370,74 220.246,76 172.721,29 460.134,66 

1.2.3.1.1.02 Bens de informática 1.615.765,95 2.254.820,02 939.661,87 1.151.483,08 1.779.441,02 

1.2.3.1.1.03. Móveis e utensílios 423.276,63 773.689,76 147.621,28 228.856,69 820.488,42 

1.2.3.1.1.04 
Materiais culturais, educacionais 

e de comunicação 
58.438,22 181.835,38 96.029,29 24.367,47 119.876,84 

1.2.3.1.1.05 Veículos 87.180,00 59.242,16 29.648,27 27.752,17 89.021,72 

1.2.3.1.1.99 Demais bens móveis 1.215,36 1.803,10 897,97 612,99 1.507,50 

1.2.3.2.0.00 Bens imóveis 5.931.177,31 - - - 5.931.177,31 

1.2.3.2.1.04 Bens dominicais 5.931.177,31 - - - 5.931.177,31 

 Balancete contábil 

1.2.3.1.0.00 Bens móveis 2.584.409,49    4.876.263,85 

1.2.3.1.1.01 
Máquinas, aparelhos, equipamen-

tos e ferramentas 
398.731,97    632.855,95 

1.2.3.1.1.02 Bens de informática 1.615.765,95    2.930.924,10 

1.2.3.1.1.03. Móveis e utensílios 423.276,63    1.049.345,11 

1.2.3.1.1.04 
Materiais culturais, educacionais 

e de comunicação 
58.239,58    144.244,31 

1.2.3.1.1.05 Veículos 87.180,00    116.773,89 

1.2.3.1.1.99 Demais bens móveis 1.215,36    2.120,49 

1.2.3.8.1.01 
(-) Depreciação acumulada – 

bens móveis 
1.203.759,70    1.605.793,69 

1.2.3.2.0.00 Bens imóveis 5.931.177,31    5.931.177,31 

1.2.3.2.1.04 Bens dominicais 5.931.177,31    5.931.177,31 

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

de Vitória. 

 

Os bens imóveis da Câmara Municipal de Vitória estão registrados no valor de R$ 

5.931.177,31 (cinco milhões, novecentos e trinta e um mil, cento e setenta e sete reais e trinta 

e um centavos), e ainda não tiveram a reavaliação inicial a valor justo, motivo pelo qual ainda 

estão registrados pelo valor original e nunca sofreram depreciação. 

As variações patrimoniais diminutivas decorrentes dos procedimentos de registro 

da depreciação mensal dos bens móveis no exercício de 2018 foram registradas no balancete 

contábil na conta 3.3.3.1.0.00.00.000 – Depreciação, totalizando R$ 402.033,99 (quatrocentos 

e dois mil, trinta e três reais e noventa e nove centavos). As variações patrimoniais decorren-

tes de reavaliação foram registradas no balancete contábil na conta 3.6.1.1.0.00.00.000 – Rea-

valiação de imobilizado (variações diminutivas), totalizando R$ 72.195,44 (setenta e dois mil, 

cento e noventa e cinco reais e quarenta e quatro centavos), e na conta 4.6.1.1.0.00.00.000 – 

Reavaliação de imobilizado (variações aumentativas), totalizando R$ 3.385.485,81 (três mi-
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lhões, trezentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e um cen-

tavos). 

1.3.2  Bens móveis, imóveis e intangíveis – Registro e controle 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se os registros analíticos de bens de caráter permanente estão sendo realizados con-

tendo 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 adminis-

tração. 

Contas de Gestão 

(Todas as UG’s) 

 

Segundo o artigo 94 da Lei Federal nº 4.320/1964: 

Artigo 94. Haverá registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, com 

indicação dos elementos necessários para a perfeita caracterização de cada um deles 

e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração. 

Todos os bens que compõem o acervo permanente da Câmara Municipal de Vitó-

ria são tombados sob um número de controle patrimonial individual, cuja identificação de 

suas características detalhadas é feita no sistema de controle patrimonial com informações 

sobre seu estado físico, inclusive com fotos. A distribuição e controle são feitos por setor e, 

periodicamente, o Setor de Almoxarifado e Patrimônio realiza a conferência física, sendo que 

toda a movimentação é acompanhada e as alterações assinadas pelos responsáveis pelo setor 

de uso do bem e pelo Setor de Almoxarifado e Patrimônio. 

1.3.3  Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se as disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições financeiras 

oficiais. 

Contas de Gestão 

(Todas as UG’s) 

 

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

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

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

De acordo com o § 3º do artigo 164 da Constituição Federal de 1988: 

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

salvados os casos previstos em lei. 

A Câmara Municipal de Vitória possui duas contas bancárias em que se realizam 

todas as movimentações financeiras: uma no Banco Banestes (agência nº 236/conta corrente 

nº 126.425-8) e outra na Caixa Econômica Federal (agência nº 823/operação nº 6/conta cor-

rente nº 19-5). A Câmara Municipal de Vitória não movimenta qualquer outra conta bancária 

em nenhuma outra instituição financeira, pública ou privada. 

Os recursos do duodécimo repassados pela Prefeitura Municipal de Vitória duran-

te o exercício de 2018 foram depositados exclusivamente na conta do Banco Banestes, con-

forme apresentado na Tabela 9.  

Tabela 9 - Repasses do duodécimo em 2018 

DATA 
VALOR DEPOSITADO 

(R$ 1,00) 

22/01/2018 2.355.050,00 

19/02/2018 2.355.050,00 

19/03/2018 2.355.050,00 

19/04/2018 2.355.050,00 

16/05/2018 2.355.050,00 

19/06/2018 2.355.050,00 

18/07/2018 2.355.050,00 

17/08/2018 2.355.050,00 

19/09/2018 2.355.050,00 

17/10/2018 2.355.050,00 

19/11/2018 2.355.050,00 

18/12/2018 2.355.050,00 

Total 28.260.600,00 

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

 

Nota-se que, à exceção do mês de janeiro de 2018, todos os depósitos dos outros 

meses atenderam aos dispositivos do artigo 168
8
 da Constituição Federal e do inciso XXI do 

artigo 113
9
 da Lei Orgânica Municipal. 

                                                 
8
  Artigo 168. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementa-

res e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defen-

soria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar 

a que se refere o artigo 165, § 9º. 
9
  Artigo 113 Compete privativamente ao Prefeito Municipal: 

[...] 

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

despendidas por duodécimos; 
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Com relação aos recursos recebidos, a Tabela 10 demonstra que os recursos finan-

ceiros recebidos a título de duodécimo foram todos aplicados durante o exercício, restando 

nas contas correntes, no final de cada mês, apenas saldos residuais ou referentes a pagamentos 

vincendos. 

Tabela 10 – Demonstrativo do saldo mensal das contas correntes (final de período) da Câmara Municipal 

de Vitória em 2018 

MÊS 

BANESTES CEF 

CONTA 

CORRENTE 

(R$ 1,00) 

CONTA DE 

APLICAÇÃO 

(R$ 1,00) 

CONTA 

CORRENTE 

(R$ 1,00) 

CONTA DE 

APLICAÇÃO 

(R$ 1,00) 

dez/2017 0,00
a
 3.748.443,93 3.598,15 - 

jan/2018 92,45 4.099.590,91 - 103.482,07 

fev/2018 4.403,20 4.857.057,07 - 60.570,42 

mar/2018 779,91 4.469.605,55 - 376.912,06 

abr/2018 1.198,10 4.141.115,33 0,53 679.470,84 

mai/2018 528,21 2.048.779,10 - 1.260.497,58 

jun/2018 81.193,99 2.648.371,48 - 1.270.561,69 

jul/2018 59.378,56 2.295.137,60 306,67 884.401,51 

ago/2018 53.740,08 2.050.158,57 306,65 529.091,93 

set/2018 5.128,25 2.197.444,31 306,66 1.009.324,19 

out/2018 254.577,27 1.542.321,91 - 1.512.301,73 

nov/2018 52.574,25 1.219.541,89 - 1.021.635,47 

dez/2018 352.289,36 219.625,90 - 703.712,86 

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. 
a
 Há uma divergência entre o saldo final da conta corrente 1.264.258 do Banestes e o registrado na conta 

contábil 1.1.1.1.1.19.01.176 do balancete. Conforme explicação expedida no Of. 002/2018 pelo Banestes: 

“Informamos para os devidos fins, que, por problemas operacionais, o extrato da conta corrente 1.264.258 

ficou errado no dia 29/12/2017 e a importância de R$ 84.083,98 deve ser desconsiderada, pois foi aplica-

da em CDB, conforme comprovante anexo. O erro de saldo foi corrigido na data de 02 de janeiro de 

2018.” 

 

A Tabela 11 apresenta o valor mensal dos rendimentos gerados com as aplicações 

financeiras realizadas ao longo do exercício de 2018, os quais totalizaram R$ 206.294,03 (du-

zentos e seis mil, duzentos e noventa e quatro reais e três centavos). Os rendimentos financei-

ros das aplicações apurados nos meses de janeiro a novembro de 2018 foram repassados à 

Prefeitura Municipal de Vitória em 28/12/2018. Já os rendimentos do mês de dezembro de 

2018 serão repassados aos cofres municipais no mês de abril de 2019. 
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Tabela 11 - Demonstrativo do rendimento mensal das contas de aplicação financeira (final de período) da 

Câmara Municipal de Vitória em 2018 

MÊS 
BANESTES  

(R$ 1,00) 

CEF  

(R$ 1,00) 

TOTAL  

(R$ 1,00) 

jan/2018 21.358,72 148,31 21.507,03 

fev/2018 17.290,95 376,73 17.667,68 

mar/2018 23.166,49 890,23 24.056,72 

abr/2018 21.079,27 2.179,45 23.258,72 

mai/2018 11.062,99 4.672,18 15.735,17 

jun/2018 10.803,87 6.193,73 16.997,60 

jul/2018 11.125,19 5.836,00 16.961,19 

ago/2018 13.653,97 3.854,84 17.508,81 

set/2018 9.873,46 3.156,70 13.030,16 

out/2018 9.877,60 6.191,00 16.068,60 

nov/2018 7.388,92 6.165,16 13.554,08 

dez/2018 5.577,77 4.370,50 9.948,27 

Total 162.259,20 44.034,83 206.294,03 

Fonte: extratos bancários mensais das contas de aplicação financeira Banestes 1.264.258 e CEF 19-5. 

1.3.4  Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos valores depositados 

em contas correntes e aplicações financeiras confrontando os valores registrados com os 

extratos bancários no final do exercício. 

Contas de Gestão 

(Todas as UG’s) 

 

Conforme estabelecido nos artigos 94 a 96 da Lei Federal nº 4.320/1964: 

Artigo 94. Haverá registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, com 

indicação dos elementos necessários para a perfeita caracterização de cada um deles 

e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração. 

Artigo 95 A contabilidade manterá registros sintéticos dos bens móveis e imóveis. 

Artigo 96. O levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por base o inventá-

rio analítico de cada unidade administrativa e os elementos da escrituração sintética 

na contabilidade. 

A Tabela 10 do item 1.3.3 apresentou a movimentação mensal das contas corrente 

e de aplicação da Câmara Municipal de Vitória ao longo do exercício de 2018, pela ótica dos 

extratos bancários de cada conta. Conforme pode ser observado na Tabela 12, pela ótica con-

tábil observa-se que esse movimento foi registrado, de forma sintética, no balancete contábil 

do exercício de 2018.  

Destaca-se que há uma divergência entre o saldo atual da conta contábil 

1.1.1.1.1.19.01.176 – Banestes S.A Movimento C/C 1.264.258 no valor de R$ 181,38 a menor 

em relação ao extrato bancário. Essa divergência deveu-se ao lançamento equivocado de 

transferência de receita “58167 para 58027”, que não deveria impactar no financeiro. Entre-
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tanto, essa inconsistência foi sanada através do estorno do lançamento no mês de fevereiro de 

2019. 

Tabela 12 – Demonstrativo do balancete contábil da Câmara Municipal de Vitória em 2018 

CONTA 

CONTÁBIL 
DENOMINAÇÃO 

SALDO 

ANTERIOR 

(R$ 1,00) 

MOVIMENTO 

DÉBITO  

(R$ 1,00) 

MOVIMENTO 

CRÉDITO  

(R$ 1,00) 

SALDO 

ATUAL (R$ 

1,00) 

1.1.1.1.1.19.00.000 

Bancos conta movi-

mento – demais con-

tas 

3.598,15 76.232.554,95 75.884.045,12 352.107,98 

1.1.1.1.1.19.01.088 
CEFES-C/MOV.-104-

823-006.19-5 
3.598,15 7.445.221,99 7.448.820,14 0,00 

1.1.1.1.1.19.01.176 
BANESTES S/A 

MOV.C/C 1.264.258 
0,00

a
 68.787.332,96 68.435.224,98 352.107,98 

 

1.1.1.1.1.50.00.000 

Aplicações financei-

ras de liquidez imedi-

ata  

3.748.443,93 31.559.742,07 34.384.847,24 923.338,76 

1.1.1.1.1.50.02.836 

BANESTES CONTA 

1.264.258 - APLICA-

ÇÃO 

3.748.443,93 28.690.457,80 32.219.275,83 219.625,90 

1.1.1.1.1.50.02.913 
CEFES-C/APLIC.-

104-825-013.19-5 
0,00 2.869.284,27 2.165.571,41 703.712,86 

Fonte: balancete contábil. 

Notas: Sinal convencional utilizado: - Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento. 
a
 Há uma divergência entre o saldo final da conta corrente 1.264.258 do Banestes e o registrado na conta 

contábil 1.1.1.1.1.19.01.176 do balancete. Conforme explicação expedida no Of. 002/2018 pelo Banestes: 

“Informamos para os devidos fins, que, por problemas operacionais, o extrato da conta corrente 1.264.258 

ficou errado no dia 29/12/2017 e a importância de R$ 84.083,98 deve ser desconsiderada, pois foi aplica-

da em CDB, conforme comprovante anexo. O erro de saldo foi corrigido na data de 02 de janeiro de 

2018.” 

1.3.5  Dívida ativa e demais créditos tributários – Conciliação do demonstrativo com as 

demonstrações contábeis 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos valores inscritos em 

dívida ativa tributária e não tributária. 

Contas de Gestão 

(UG responsável 

pela Dívida 

Ativa) 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 
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1.3.6  Dívida ativa e demais créditos tributários – cobrança regular 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se foram adotadas medidas com vistas à cobrança da dívida ativa e dos demais 

créditos tributários de competência do ente da federação. 

Contas de 

Governo e 

Contas de Gestão 

(UG responsável 

pela Dívida 

Ativa) 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

1.3.7  Obrigações contraídas no último ano de mandato 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se o titular do Poder contraiu, nos dois últimos quadrimestres do seu mandato, obri-

gações que não puderam ser cumpridas integralmente dentro dele, ou que tiveram parcelas a 

serem pagas no exercício seguinte sem suficiente disponibilidade de caixa. 

Contas de 

Governo e 

Contas Poderes 

 

Conforme estabelecido no artigo 42 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, 

Artigo 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no artigo 20, nos últimos 

dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser 

cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercí-

cio seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. 

Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os 

encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício. 

Analisando-se o balancete contábil do exercício de 2018, observa-se que, ao final 

do exercício de 2018, os recursos registrados em Caixa e Equivalente de Caixa totalizaram R$ 

1.275.446,74 (um milhão, duzentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e seis reais 

e setenta e quatro centavos). Os restos a pagar registrados no exercício de 2018 totalizaram 

R$ 1.001.598,38 (um milhão, um mil, quinhentos e noventa e oito reais e trinta e oito centa-

vos), sendo R$ 620.617,74 (seiscentos e vinte mil, seiscentos e dezessete reais e setenta e qua-

tro centavos) de restos a pagar não processados e R$ 380.980,64 (trezentos e oitenta mil, no-

vecentos e oitenta reais e sessenta e quatro centavos) de restos a pagar processados. Os restos 

a pagar de exercícios anteriores totalizaram R$ 138.155,25 (cento e trinta e oito mil, cento e 

cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), sendo R$ 116.135,96 (cento e dezesseis mil, 

cento e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos) de restos a pagar não processados e R$ 

22.019,29 (vinte e dois mil e dezenove reais e vinte e nove centavos) de restos a pagar proces-

sados. Assim, descontando-se os valores comprometidos com o pagamento dos restos a pagar, 
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a disponibilidade de caixa líquida totaliza R$ 135.693,11 (cento e trinta e cinco mil, seiscen-

tos e noventa e três reais e onze centavos). 

Deduzindo-se da disponibilidade de caixa líquida os valores relativos às consigna-

ções e aos rendimentos de aplicações financeiras, ambos repassados durante o exercício de 

2019, o valor real da disponibilidade de caixa é de R$ 62.527,55 (sessenta e dois mil, qui-

nhentos e vinte sete reais e cinquenta e cinco centavos). Sendo assim, a disponibilidade de 

caixa do final do exercício de 2018 foi suficiente para cobrir todas as obrigações relativas aos 

exercícios de 2018 e anteriores, sobrando ainda uma folga financeira livre de comprometi-

mento e/ou vinculação. 

Tabela 13 - Demonstrativo da disponibilidade de caixa real no exercício de 2018 

ESPECIFICAÇÃO 
VALOR  

(R$ 1,00) 

Caixa e equivalente de caixa (A) 1.275.446,74 

Restos a pagar processados 
De exercícios anteriores (B) 22.019,29 

Do exercício (C) 380.980,64 

Restos a pagar não processados 
De exercícios anteriores (D) 116.135,96 

Do exercício (E) 620.617,74 

Disponibilidade de caixa líquida (F = A – B – C – D – E) 135.693,11 

Consignações (G) 63.217,51 

Depósitos não judiciais (rendimentos de aplicações financeiras) (H) 9.948,05 

Disponibilidade de caixa real (I = F – G – H) 62.527,55 

Fonte: balancete contábil. 

1.4  LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 

1.4.1  Educação – Aplicação mínima 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se a aplicação de recursos na manutenção e no desenvolvimento do ensino atingiu o 

limite de vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendi-

da a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, conside-

rando recursos aplicados a totalidade de despesas liquidadas compatíveis à função de go-

verno, conforme Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB. 

Contas de 

Governo 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

1.4.2  Educação – Remuneração dos profissionais do magistério 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se foram destinados, no mínimo, 60% dos recursos do FUNDEB ao pagamento dos 

profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício. 

Contas de 

Governo 
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Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

1.4.3  Educação – Pertinência 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se as despesas consideradas como aplicação na manutenção e no desenvolvimento 

do ensino atenderam as disposições contidas no artigo 70 e 71 da LDB, observando, inclu-

sive, o tratamento dispensado às transferências de recursos para os fundos financeiros dos 

regimes próprios de previdência (repasse financeiro para cobertura de déficit previdenciá-

rio), os quais não devem ser considerados para fins de aplicação. 

Contas de 

Governo 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

1.4.4  Saúde – Aplicação mínima 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se foram aplicados, em ações e serviços públicos de saúde, recursos mínimos equi-

valentes a 12% e 15%, respectivamente, pelo estado e pelos municípios, da totalidade da 

arrecadação de impostos e das transferências que compõem a base de cálculo conforme 

previsto na CRFB/88 e na LC 141/2012. 

Contas de 

Governo 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

1.4.5  Saúde – Pertinência 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se as despesas consideradas como aplicação em ações e serviços públicos de saúde 

atenderam as disposições contidas nos artigos 3º e 4º da LC 141/2012, observando, inclusi-

ve, o tratamento dispensado às transferências de recursos para os fundos financeiros dos 

regimes próprio de previdência (repasse financeiro para cobertura de déficit previdenciário), 

os quais não devem ser considerados para fins de aplicação. 

Contas de 

Governo 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

1.4.6  Despesas com pessoal - abrangência 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

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 

Contas de 

Governo e 

Contas de 

Poderes 

 

A Lei Federal Complementar nº 101/2000, no artigo 18 e § 1º, estabelecem que, 
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Artigo 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total 

com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos 

e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, 

militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como 

vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, 

reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pes-

soais 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 subs-

tituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como "Outras 

Despesas de Pessoal". 

A Câmara Municipal de Vitória possui 8 (oito) contratos de terceirização de servi-

ços: a) serviços de limpeza, asseio e conservação predial com fornecimento de mão de obra 

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

nº 023/2016); c) prestação de serviços de captação em HD-SDI (serial digital interface) e edi-

ção das sessões ordinárias e extraordinárias e de eventos com transmissões na TV Câmara 

(sinal aberto e/ou internet) (Contrato nº 007/2016); d) prestação de serviços de manutenção 

preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado central e demais aparelhos de ar condi-

cionado com fornecimento e substituição/reposição de peças componente e assessórios por 

outras novas e originais (Contrato nº 029/2015); e) prestação de serviços de tradução e inter-

prete da Língua Brasileira de Sinais, para atuação nas atividades legislativas (Contrato nº 

018/2018); f) prestação de serviços terceirizados para execução das atividades de porteiro 

(Contrato nº 015/2018); g) prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e evolu-

tiva de equipamentos de telefonia, cabeamento e fibra óptica (Contrato nº 013/2018); h) pres-

tação de serviço de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva do sistema de Circuito Fe-

chado de TV (Contrato nº 002/2018). 

Nenhum desses serviços refere-se às atividades finalísticas do Poder Legislativo 

nem as atividades desenvolvidas pelos funcionários terceirizados encontram paralelos ou cor-

relações com os cargos constantes no plano de carreira da Câmara Municipal de Vitória (Lei 

Municipal nº 8.513/2013). Dessa forma, tais despesas não entram no cômputo da despesa total 

com pessoal para fins de cálculo do limite de gastos com pessoal previsto na Lei Complemen-

tar Federal nº 101/2000. 
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1.4.7  Despesas com pessoal - limite 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se os limites de despesas com pessoal estabelecidos nos artigos 19 e 20 LRF foram 

observados. 

Contas de 

Governo e 

Contas de 

Poderes 

 

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

que, 

Artigo 19. Para os fins do disposto no caput do artigo 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 artigo 57 da Constitu-

ição; 

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

ração a que se refere o § 2º do artigo 18; 

[...] 

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

cursos provenientes: 

a) da arrecadação de contribuições dos segurados; 

b) da compensação financeira de que trata o § 9º do artigo 201 da Constituição; 

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 referi-

do no artigo 20. 

 

Artigo 20. A repartição dos limites globais do artigo 19 não poderá exceder os se-

guintes percentuais: 

[...] 

III - na esfera municipal: 

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

pio, quando houver; 

[...] 

§ 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 per-

centual da receita corrente líquida, verificadas nos três exercícios financeiros ime-

diatamente 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; 
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[...] 

§ 5º Para os fins previstos no artigo 168 da Constituição, a entrega dos recursos fi-

nanceiros correspondentes à despesa total com pessoal por Poder e órgão será a re-

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

lei de diretrizes orçamentárias. 

Sendo assim, conforme estabelecido na Lei Complementar Federal nº 101/2000, o 

limite máximo da despesa total com pessoal do Poder Legislativo em relação à receita corren-

te líquida do Município é de 6%, sendo o limite prudencial de 5,7% e o limite de alerta de 

5,4%.  

De acordo com as informações dos Relatórios de Gestão Fiscal relativos ao exer-

cício de 2018, apresentadas no Quadro 1, a despesa total com pessoal da Câmara Municipal 

de Vitória em relação à receita corrente líquida municipal foi de 1,28% no primeiro quadri-

mestre; 1,26% no segundo quadrimestre; e 1,26% no terceiro quadrimestre. Dessa forma, a-

lém de cumprir o limite estabelecido no artigo 20, inciso III, alínea “a”, da Lei Complementar 

Federal nº 101/2000, a despesa total com pessoal da Câmara Municipal de Vitória encontra-se 

bem abaixo até mesmo do limite de alerta. 

Destaca-se que a redução do percentual de comprometimento da receita corrente 

líquida com a despesa total com pessoal da Câmara Municipal de Vitória ao longo do exercí-

cio de 2018 se deu pelo aumento proporcionalmente maior da receita corrente líquida do Mu-

nicípio, que apresentou um crescimento médio de 4% ao quadrimestre, enquanto que a despe-

sa total com pessoal apresentou um crescimento médio de 3,1% ao quadrimestre. 

Quadro 1 - Despesa total com pessoal da Câmara Municipal de Vitória para o exercício de 2018, publica-

da nos Relatórios de Gestão Fiscal. 

LIMITES 

DESPESA TOTAL COM 

PESSOAL (ÚLTIMOS 12 

MESES) 

RECEITA CORRENTE 

LÍQUIDA (RCL) 

(ÚLTIMOS 12 MESES) 

DESPESA TOTAL 

COM PESSOAL / 

RCL 

Limite máximo   6,00% 

Limite prudencial   5,70% 

Limite de alerta   5,40% 

RGF 1º quadrimestre 18.027.081,79 1.407.384.104,88 1,28% 

RGF 2º quadrimestre 18.595.854,49 1.473.733.022,18 1,26% 

RGF 3º quadrimestre 19.175.309,30 1.520.775.992,36 1,26% 

Fonte: elaboração própria a partir das informações dos RGF relativos ao exercício de 2018 da Câmara Municipal 

de Vitória. 
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1.4.8  Despesas com pessoal – descumprimento de limites – nulidade do ato 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

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 

Contas de 

Governo e 

Contas de 

Poderes 

 

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

Artigo 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pes-

soal e não atenda: 

I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o disposto no inciso 

XIII do artigo 37 e no § 1º do artigo 169 da Constituição; 

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

As exigências dos artigos 16 e 17 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, ci-

tadas no inciso I do artigo 21 da mesma lei, são as seguintes: 

Artigo 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que a-

carrete aumento da despesa será acompanhado de: 
I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar 

em vigor e nos dois subsequentes; 
II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamen-

tária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano pluri-

anual e com a lei de diretrizes orçamentárias. 
§ 1

o Para os fins desta Lei Complementar, considera-se: 
I - adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação específica e 

suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas 

as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de tra-

balho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício; 
II - compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a despesa 

que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses 

instrumentos e não infrinja qualquer de suas disposições. 
§ 2

o A estimativa de que trata o inciso I do caput será acompanhada das premissas e 

metodologia de cálculo utilizadas. 
§ 3

o Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante, nos ter-

mos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias. 
§ 4

o As normas do caput constituem condição prévia para: 
I - empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras; 
II - desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3

o do artigo 182 da Cons-

tituição. 
 

Artigo 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente deriva-

da de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a 

obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios. 
§ 1

o Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser 

instruídos com a estimativa prevista no inciso I do artigo 16 e demonstrar a origem 

dos recursos para seu custeio. 
§ 2

o Para efeito do atendimento do § 1
o
, o ato será acompanhado de comprovação de 

que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previs-

tas no anexo referido no § 1
o do artigo 4

o
, devendo seus efeitos financeiros, nos pe-
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ríodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela re-

dução permanente de despesa. 
§ 3

o Para efeito do § 2
o
, considera-se aumento permanente de receita o proveniente 

da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tri-

buto ou contribuição. 
§ 4

o A comprovação referida no § 2
o
, apresentada pelo proponente, conterá as pre-

missas e metodologia de cálculo utilizadas, sem prejuízo do exame de compatibili-

dade da despesa com as demais normas do plano plurianual e da lei de diretrizes or-

çamentárias. 
§ 5

o A despesa de que trata este artigo não será executada antes da implementação 

das medidas referidas no § 2
o
, as quais integrarão o instrumento que a criar ou au-

mentar. 
§ 6

o O disposto no § 1
o não se aplica às despesas destinadas ao serviço da dívida 

nem ao reajustamento de remuneração de pessoal de que trata o inciso X do artigo 

37 da Constituição. 
§ 7

o Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo de-

terminado. 

O inciso XIII do artigo 37 da Constituição Federal 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 lega-

lidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:  

[...] 

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias 

para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público;  

O § 1º do artigo 169 da Constituição Federal 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 com-

plementar. 

§ 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 ad-

missão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da ad-

ministração 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 2018 instituíram-se, por meio da Lei Municipal nº 

9.243/2018, publicada no Diário Oficial do Legislativo do dia 30/01/2018, duas novas gratifi-

cações na estrutura remuneratória da Câmara Municipal de Vitória: a) Gratificação de chefia 

de gabinete; e b) Gratificação de penosidade aos servidores designados a exercer a direção de 

veículos nos gabinetes. 

Analisando-se o Projeto de Lei nº 349/2017, que deu origem à Lei Municipal nº 

9.243/2018, observou-se que, por se tratarem de gratificações permanentes, ambas caracteri-
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zam-se como despesas obrigatórias de caráter continuado, conforme caracterização do artigo 

17 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.  

A estimativa de impacto orçamentário-financeiro foi calculada para o exercício de 

2018, 2019 e 2020, conforme determinação do inciso I do artigo 16 da Lei Complementar 

Federal nº 101/2000, e demonstrou que ambas as despesas criadas trarão um impacto margi-

nal nos limites estabelecidos para a despesa total de pessoal (Lei Complementar Federal nº 

101/2000, artigo 20, III, a) e a despesa com a folha de pagamento do Legislativo (Constitui-

ção Federal, artigo 29-A, § 1º), conforme demonstrado na Tabela 14.  

Tabela 14 – Demonstrativo da estimativa de impacto orçamentário-financeiro pela criação da gratificação 

de chefia de gabinete e da gratificação de penosidade aos servidores designados a exercer a direção de 

veículos nos gabinetes. 

DESCRIÇÃO VALOR 

Impacto financeiro nos exercícios  

Exercício de 2018 288.000,00 

Exercício de 2019 295.200,00 

Exercício de 2020 302.580,00 

  

Impacto no limite de despesa total com pessoal / RCL  

Exercício de 2018 (atual) 1,411% 

Exercício de 2018 1,432% 

Exercício de 2019 1,401% 

Exercício de 2020 1,374% 

  

Impacto sobre o limite constitucional com a folha de pagamento do Legislativo (CF, art. 29-A, § 1º) 

Orçamento da Câmara Municipal de Vitória em 2018 28.260.600,00 

Despesa com Pessoal e Encargos Sociais (projetada 2018) 19.075.327,29 

Despesa com a folha de pagamento (projetada 2018) 16.152.987,14 

Despesa com encargos sociais (projetada 2018) 2.922.340,14 

Despesa com a folha de pagamento (projetada 2018 + incrementos) 16.440.987,14 

Participação da folha de pagamento do Legislativo no orçamento (atual) 57,16% 

Participação da folha de pagamento do Legislativo no orçamento (após o incremento) 58,18% 

Fonte: elaboração própria a partir das informações do Projeto de Lei nº 349/2017 da Câmara Municipal de Vitó-

ria. 

 

Analisando-se o cálculo apresentado na estimativa de impacto orçamentário-

financeiro, observa-se que houve um equívoco na metodologia utilizada, pois esta desconside-

rou os efeitos financeiros indiretos com os encargos trabalhistas (1/3 constitucional de férias e 

13º salário) e sociais (contribuições previdenciárias). Incluindo-se os valores referentes a es-

sas verbas, o cálculo real da estimativa de impacto orçamentário-financeiro para os exercícios 

de 2018, 2019 e 2020 passa a ser os apresentados na Tabela 15. 
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Tabela 15 – Demonstrativo da estimativa de impacto orçamentário-financeiro pela criação da gratificação 

de chefia de gabinete e da gratificação de penosidade aos servidores designados a exercer a direção de 

veículos nos gabinetes (após a correção do cálculo). 

DESCRIÇÃO VALOR 

Impacto financeiro nos exercícios 

Exercício de 2018 382.400,00 

Exercício de 2019 391.960,00 

Exercício de 2020 401.759,00 

  

Impacto no limite de despesa total com pessoal / RCL 

Exercício de 2018 (atual) 1,411% 

Exercício de 2018 1,439% 

Exercício de 2019 1,408% 

Exercício de 2020 1,381% 

  

Impacto sobre o limite constitucional com a folha de pagamento do Legislativo (CF, art. 29-A, § 1º) 

Orçamento da Câmara Municipal de Vitória em 2018 28.260.600,00 

Despesa com Pessoal e Encargos Sociais (projetada 2018) 19.075.327,29 

Despesa com a folha de pagamento (projetada 2018) 16.152.987,14 

Despesa com encargos sociais (projetada 2018) 2.922.340,14 

Despesa com a folha de pagamento (projetada 2018 + incrementos) 16.472.987,14 

Participação da folha de pagamento do Legislativo no orçamento (atual) 57,16% 

Participação da folha de pagamento do Legislativo no orçamento (após o incremento) 58,29% 

Fonte: elaboração própria a partir das informações do Projeto de Lei nº 349/2017 da Câmara Municipal de Vitó-

ria. 

 

Conforme estabelecido no anexo I da Lei Municipal nº 9.243/2018, os padrões de 

remuneração das gratificações instituídas estão fixados sem qualquer vinculação ou equipara-

ção de quaisquer espécies remuneratórias dos servidores públicos municipais de Vitória, em 

harmonia com o estabelecido no inciso XIII do artigo 37 da Constituição Federal. Além disso, 

conforme analisado no item 1.4.12, a dotação orçamentária fixada pela Lei Municipal nº 

9.237/2017 (LOA 2018) foi suficiente para atender às despesas decorrentes. 

Entretanto, ressalta-se que não consta no Projeto de Lei nº 349/2017:  

a) a declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação 

orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade 

com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias, conforme 

estabelecido no inciso II do artigo 16 da Lei Complementar Federal nº 

101/2000;  

b) a demonstração da origem dos recursos para seu custeio, conforme estabe-

lecido no § 1º do artigo 17 da Lei Complementar Federal nº 101/2000; e  
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c) a comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetaria as me-

tas de resultados fiscais, nem as medidas de compensação mediante a re-

dução permanente de despesa, conforme estabelecido no § 2º do artigo 17 

da Lei Complementar Federal nº 101/2000. 

As irregularidades listadas acima foram detectadas durante as análises deste rela-

tório e serão encaminhadas à Presidência da Câmara Municipal de Vitória para adoção das 

medidas necessárias à correção dos vícios de ilegalidade constatados, tendo em vista as impli-

cações de irregularidade da despesa e demais consequências previstas no artigo 15 da Lei 

Complementar Federal nº 101/2000. 

1.4.9  Despesas com pessoal – aumento despesas nos últimos 180 dias do fim de manda-

to – nulidade do ato 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se foram praticados atos que provocaram aumento das despesas com pessoal, expe-

didos nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do Poder. 

Contas de 

Governo e 

Contas de 

Poderes 

 

A Lei Federal Complementar nº 101/2000, no parágrafo único do artigo 21, esta-

belece que: 

Artigo 21. [...] 
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 manda-

to do titular do respectivo Poder ou órgão referido no artigo 20. 

A Tabela 16 apresenta o detalhamento das despesas com pessoal e encargos soci-

ais no primeiro e no segundo semestres de 2018 e mostra que, de fato, houve aumento de des-

pesa no segundo semestre de 2018. Porém, esse aumento não se deu por inobservância ou 

infringência do disposto no parágrafo único do artigo 21 da Lei Complementar Federal nº 

101/2000.  
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Tabela 16 - Comparativo da despesa com pessoal entre o primeiro e o segundo semestres do exercício de 

2018 

NATUREZA 

DESPESA 
DESCRIÇÃO 

JAN-

JUN/2018 

JUL-

DEZ/2018 

VAR.  

ABSOLUTA 

VAR.  

RELATIVA 

3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 8.882.182,25 10.871.897,21 1.989.714,96 22,4% 

3.1.90.00.00 Aplicações diretas 8.633.918,07 10.540.732,01 1.906.813,94 22,1% 

3.1.90.11.00 Vencimentos e vantagens fixas 7.260.530,92 8.642.405,98 1.381.875,06 19,0% 

3.1.90.11.01 Vencimentos e salários 5.158.451,37 5.572.697,61 414.246,24 8,0% 

3.1.90.11.09 Adicional de periculosidade 15.539,82 8.704,11 -6.835,71 -44,0% 

3.1.90.11.31 Gratificação por exercício de cargos 450.022,56 488.041,82 38.019,26 8,4% 

3.1.90.11.37 Gratificação de tempo de serviço 103.684,36 119.103,69 15.419,33 14,9% 

3.1.90.11.43 13º salário 122.474,62 943.955,84 821.481,22 670,7% 

3.1.90.11.45 Férias abono constitucional 83.887,18 162.352,03 78.464,85 93,5% 

3.1.90.11.74 Representação legal 567.985,97 581.358,88 13.372,91 2,4% 

3.1.90.11.75 Subsídios agentes políticos 751.931,95 759.258,85 7.326,90 1,0% 

3.1.90.11.99 Outras despesas fixas pessoal civil 6.553,09 6.933,15 380,06 5,8% 

3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1.180.438,02 1.442.060,45 261.622,43 22,2% 

3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS 1.180.325,43 1.393.639,95 213.314,52 18,1% 

3.1.90.13.17 Juros 112,59 48.420,50 48.307,91 42.906,0% 

3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 85,72 70.444,55 70.358,83 82.079,8% 

3.1.90.94.00 Indenizações e rescisões trabalhistas 192.863,41 385.821,03 192.957,62 100,0% 

3.1.91.00.00 Aplicações diretas entre órgãos 248.264,18 331.165,20 82.901,02 33,4% 

3.1.91.13.00 Obrigações patronais intraorçamentárias 248.264,18 331.165,20 82.901,02 33,4% 

3.1.91.13.02 
Contribuições previdenciárias –  

IPAMV (plano financeiro) 
100.440,16 237.747,94 137.307,78 136,7% 

3.1.91.13.03 
Contribuições previdenciárias –  

IPAMV (plano previdenciário) 
147.824,02 93.417,26 -54.406,76 -36,8% 

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

de Vitória. 

 

Ressalta-se que o segundo semestre de 2018 absorveu os impactos da Lei Munici-

pal n° 9.276, de 04 de junho de 2018 (Revisão Geral Anual), que concedeu o reajuste de 3% 

sobre os vencimentos dos servidores públicos municipais, inclusive aos agentes políticos do 

Legislativo, a partir de 01/07/2018. Além disso, em 2018, foram deferidas 15 progressões 

funcionais verticais (Processo Administrativo nº 6739/2015, Processo Administrativo nº 

13227/2017, Processo Administrativo nº 134/2018, Processo Administrativo nº 135/2018, 

Processo Administrativo nº 137/2018, Processo Administrativo nº 162/2018, Processo Admi-

nistrativo nº 282/2018, Processo Administrativo nº 497/2018, Processo Administrativo nº 

630/2018, Processo Administrativo nº 1904/2018, Processo Administrativo nº 2760/2018, 

Processo Administrativo nº 3341/2018, Processo Administrativo nº 5995/2018, Processo Ad-

ministrativo nº 6435/2018, Processo Administrativo nº 8250/2018), estabelecidas na Lei Mu-

nicipal nº 8.057/2010, sendo a maior parte a partir de agosto de 2018. Os efeitos conjuntos 
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desses dois eventos, aliado à dinâmica natural de troca e substituição de cargos ao longo do 

exercício, explicam a elevação da despesa com vencimentos e salários. 

Em relação ao aumento das gratificações por exercício de cargos e de tempo de 

serviço no segundo semestre, o motivo se deve, no primeiro caso, ao preenchimento no se-

gundo semestre de 2018 das vagas de gratificação de penosidade aos servidores designados a 

exercer a direção de veículos nos gabinetes, criada pela Lei Municipal nº 9.243, de 30 de ja-

neiro de 2018; e, no segundo caso, à concessão dos adicionais por tempo de serviço estabele-

cidos na Lei Municipal nº 2.994/1982, que ocorreram à medida que os servidores preenche-

ram os requisitos legais de acesso ao benefício. 

Destaca-se também que devido à própria natureza de algumas despesas de pesso-

al, cujo pagamento tradicionalmente se concentra mais no segundo semestre, como é o caso 

do pagamento do 13º salário e as contribuições previdenciárias decorrentes desse pagamento, 

há um aumento natural e inevitável de despesas de pessoal no segundo semestre em todos os 

anos, nada tendo a ver com ampliação ou criação de despesas, mas sim com a própria dinâmi-

ca própria das remunerações.  

1.4.10  Despesas com pessoal – limite prudencial – vedações 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

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. 

Contas de 

Governo e 

Contas de 

Poderes 

 

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

Artigo 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 artigo 20 que houver in-

corrido no excesso: 

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

quer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou con-

tratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do artigo 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 tí-

tulo, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servido-

res das áreas de educação, saúde e segurança; 

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

go 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias. 
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Conforme demonstrado no Quadro 1 do item 1.4.7, a despesa total com pessoal da 

Câmara Municipal de Vitória apurada nos três quadrimestres de 2018 ficou abaixo de 1,3% da 

receita corrente líquida municipal, não excedendo o limite prudencial de 5,7%.  

1.4.11  Despesas com pessoal – extrapolação do limite – providências/medidas de conten-

ção 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

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 (e 169, §§ 

3º e 4º da CF 88) foram adotadas. 

Contas de 

Governo e 

Contas de 

Poderes 

 

A Lei Federal Complementar nº 101/2000, no artigo 23, estabelece que, 

Artigo 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no artigo 20, 

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

no artigo 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 artigo 169 da Constituição. 

§ 1º No caso do inciso I do § 3º do artigo 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 artigo 20. 

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

Artigo 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distri-

to 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 
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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 admi-

nistrativa objeto da redução de pessoal.  

Conforme demonstrado no Quadro 1 do item 1.4.7, a despesa total com pessoal da 

Câmara Municipal de Vitória apurada nos três quadrimestres de 2018 ficou abaixo de 1,3% da 

receita corrente líquida municipal, não excedendo o limite máximo de 6%. Dessa forma, não 

foi necessária a adoção de nenhuma medida de contenção de despesa. 

1.4.12  Despesas com pessoal – expansão de despesas – existência de dotação orçamentá-

ria – autorização na LDO 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

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 despesas de 

pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; 

II) de autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empre-

sas públicas e as sociedades de economia mista. 

Contas de 

Governo e 

Contas de 

Poderes 

 

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

Artigo 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distri-

to 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 ad-

missão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da ad-

ministração 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.  

Conforme detalhado no item 1.4.8, no decorrer do exercício de 2018 instituíram-

se, por meio da Lei Municipal nº 9.243/2018, publicada no Diário Oficial do Legislativo do 

dia 30/01/2018, duas novas gratificações na estrutura remuneratória da Câmara Municipal de 

Vitória: a) Gratificação de chefia de gabinete; e b) Gratificação de penosidade aos servidores 

designados a exercer a direção de veículos nos gabinetes. 
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O pagamento dessas novas despesas foi realizado por meio de dotação orçamentá-

ria já existente, constante da Lei Municipal nº 9.237/2017 (LOA 2018), cujos empenhos fo-

ram todos liquidados e pagos dentro do próprio exercício, restando ainda um saldo orçamentá-

rio na dotação 3.1.00.00.00 – Pessoal e Encargos Sociais ao final do exercício no valor de R$ 

184.920,54 (cento e oitenta e quatro mil, novecentos e vinte reais e cinquenta e quatro centa-

vos). 

A autorização para a criação de cargos e funções durante o exercício de 2018 

consta do artigo 29 da Lei Municipal nº 9.157/2017 (LDO 2018), conforme abaixo: 

Artigo 29. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, inclusi-

ve reajustes, 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 

Poderes Executivo e Legislativo, somente serão admitidos se, cumulativamente: 

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

pesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; 

II – observados os limites estabelecidos nos Arts. 19 e 20 da Lei Complementar 101, 

de 2000. 

1.4.13  Poder Legislativo Municipal – despesa com folha de pagamento 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

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 

Contas da UG 

Câmara 

Municipal 

 

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

Artigo 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. 

Acerca dessa matéria, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, por meio 

do Parecer/Consulta TC-002/2004, já se manifestou quanto à fórmula de cálculo da folha de 

pagamento da seguinte forma: 

[...] Quanto ao terceiro item, referente à possível inclusão dos encargos sociais no 

limite de despesas com agentes públicos estipulado pelo § 1º, do artigo 29-A, da Lei 

Maior, inserido pela Emenda Constitucional nº 25 importa analisar seu contexto: 

“Artigo 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 Verea-

dores.” Para responder ao questionamento, necessário conceituar, portanto, “folha de 

pagamento” e “encargos sociais”: Folha de Pagamento: “Documento elaborado 

pelas fontes pagadoras em que expressam os vencimentos de seus funcionários 

ou empregados no período correspondente (geralmente por mês), com os des-
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contos legais (IR; contribuição previdenciária e outros).” (“Enciclopédia Saraiva 

de Direito”, vol. 38, São Paulo: Saraiva, 1977, pp. 34/35) “Encargos sociais: são 

recolhimentos a que se obriga o Poder Público em decorrência de sua condição 

de empregador, tais como os relativos ao Fundo PIS-Pasep e ao FGTS.” (Co-

mentários à Lei de Responsabilidade Fiscal. Organizadores: Ives Gandra da Silva 

Martins e Carlos Valder do Nascimento. 2001, p.132). Pelos conceitos retromencio-

nados, observa-se a impossibilidade dos encargos sociais comporem o conceito 

de folha de pagamento, já que neste, como vimos, só cabem as remunerações, 

com os descontos legais, pagas, neste caso, aos agentes públicos dos Legislativos 

municipais. Em nenhum momento, os conceitos trazidos sobre folha de paga-

mento incluem os recolhimentos a que se obrigam as Câmaras Municipais em 

decorrência da condição de empregador (termo genérico). [...]. (Parecer/Consulta 

TC-002/2004, fl. 06, grifo nosso). 

Dessa forma, conforme detalhado na Tabela 17, no exercício de 2018 o total da 

despesa empenhada com a folha de pagamento dos servidores da Câmara Municipal de Vitó-

ria, incluindo o subsídio de seus vereadores, foi de R$ 16.552.151,61 (dezesseis milhões, qui-

nhentos e cinquenta e dois mil, cento e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos).  

Tabela 17 - Folha de pagamento 2018 

NATUREZA 

DE DESPESA 
DESPESA 

EMPENHADO 

(R$ 1,00) 

LIQUIDADO 

(R$ 1,00) 

RESTOS A 

PAGAR NÃO 

PROCESSADOS  

(R$ 1,00) 

3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 19.754.079,46 19.754.079,46 - 

3.1.90.11.01 Vencimentos e salários 10.731.148,98 10.731.148,98 - 

3.1.90.11.09 Adicional de periculosidade 24.243,93 24.243,93 - 

3.1.90.11.31 Gratificação por exercício de cargo 938.064,38 938.064,38 - 

3.1.90.11.37 Gratificação de tempo de serviço 222.788,05 222.788,05 - 

3.1.90.11.43 13º salário 1.066.430,46 1.066.430,46 - 

3.1.90.11.45 Férias - abono constitucional 246.239,21 246.239,21 - 

3.1.90.11.74 Representação mensal 1.149.344,85 1.149.344,85 - 

3.1.90.11.75 Subsídios - agentes políticos 1.511.190,80 1.511.190,80 - 

3.1.90.11.99 
Outras despesas fixas - pessoal civil (sa-

lário-família) 
13.486,24 13.486,24 - 

3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS 2.573.965,38 2.573.965,38 - 

3.1.90.13.07 Juros 48.533,09 48.533,09 - 

3.1.90.92.05 
Despesas de exercícios anteriores –  

Obrigações patronais ativo civil 
70.530,27 70.530,27 - 

3.1.90.94.01 
Indenizações e restituições trabalhistas - 

ativo civil 
529.417,21 529.417,21 - 

3.1.90.94.99 Diversas indenizações trabalhistas 49.267,23 49.267,23 - 

3.1.91.13.02 
Contribuição patronal para o RPPS (fun-

do financeiro) 
338.188,10 338.188,10 - 

3.1.91.13.03 
Contribuição patronal para o RPPS (fun-

do previdenciário) 
241.241,28 241.241,28 - 

(A) Folha de pagamento (3.1.00.00.00 – 3.1.90.13.02 - 

3.1.91.13.02 - 3.1.91.13.03) 
16.552.151,61 16.552.151,61 - 

(B) Duodécimo 28.260.600,00 28.260.600,00 - 

(C) Participação da folha de pagamento no duodécimo 

(A / B) 
58,57% 58,57% - 
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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. 

 

Considerando que o duodécimo recebido no mesmo exercício foi de R$ 

28.260.600,00 (vinte e oito milhões, duzentos e sessenta mil e seiscentos reais), a participação 

da folha de pagamento no total da receita transferida pelo Município à Câmara Municipal de 

Vitória foi de 58,57%, cumprindo o dispositivo constitucional do artigo 29-A, § 1º. 

1.4.14  Transferências para o Poder Legislativo Municipal 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se os repasses ao Poder Legislativo Municipal obedeceram os dispositivos contidos 

no § 2º do artigo 29-A da CRFB/88. 

Contas de 

Governo 

(Prefeitura) 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

1.4.15  Dívida pública – extrapolação de limite no decorrer da execução orçamentária – 

redução do valor excedente 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se a dívida consolidada do Estado/Município ultrapassou o respectivo limite ao final 

de um quadrimestre. Em caso positivo, verificar se a mesma foi reconduzida ao seu limite 

até o término dos três quadrimestres subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos 

25% (vinte e cinco por cento) no primeiro. 

Contas de 

Governo 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

1.4.16  Operação de crédito por antecipação de receita orçamentária – limite 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se houve contratação de operações de crédito por antecipação de receita orçamentá-

ria no exercício. Existindo, verificar se o saldo devedor das operações de crédito por anteci-

pação de receita orçamentária não excedeu o limite de 7% (sete por cento) da receita corren-

te líquida. 

Contas de 

Governo 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 



 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA 

Controladoria Interna e Transparência 
 

Página 61 de 167 
 

 

Controladoria Interna e Transparência (CIT) 

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1788, sala 402, Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP: 29.050-940 
Telefones: (27) 3334-4609/4540/4613 

1.4.17  Despesas com pessoal – subsídio dos vereadores - fixação 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se a fixação do subsídio dos Vereadores atendeu o dispositivo no artigo 29, inciso 

VI, da CRFB/88, especialmente os limites máximos nele fixados e a fixação de uma legisla-

tura para outra. 

Contas de Gestão 

Câmaras 

Municipais 

 

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

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

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

Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constitui-

ção, 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 limi-

tes máximos: 

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

responderá 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 Estadu-

ais; 

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 Esta-

duais; 

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 Es-

taduais; 

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

ximo 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 Ve-

readores corresponderá a setenta e cinco por cento do subsídio dos Deputados Esta-

duais; 

Considerando que a estimativa da população residente no Município de Vitória, 

calculada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foi de 358.267 (trezentos 

e cinquenta e oito mil, duzentos e sessenta e sete)
10

 habitantes em 2018, o subsídio dos verea-

dores da Câmara Municipal de Vitória deve ser limitado a, no máximo, 60% (sessenta por 

cento) do subsídio dos deputados estaduais, conforme disposto na alínea “e” do inciso VI do 

artigo 29 do texto constitucional. 

                                                 
10 

 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Estimativas populacionais para os muni-

cípios e para as Unidades da Federação brasileiros em 01.07.2018. Disponível em: 

<ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2018/estimativa_TCU_2018_20190107.pdf>. 

Acesso em: 06 fev. 2019. 



 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA 

Controladoria Interna e Transparência 
 

Página 62 de 167 
 

 

Controladoria Interna e Transparência (CIT) 

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1788, sala 402, Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP: 29.050-940 
Telefones: (27) 3334-4609/4540/4613 

A Lei Municipal nº 9.011/2016, publicada em 4 de outubro de 2016, fixou o sub-

sídio dos vereadores do Município de Vitória para a legislatura do quadriênio 2017-2020 em 

R$ 8.370,30 (oito mil, trezentos e setenta reais e trinta centavos). À data da fixação do subsí-

dio dos vereadores, o valor do subsídio dos deputados estaduais, fixado pela Lei Estadual nº 

10.317/2014, era de R$ 25.322,25 (vinte e cinco mil, trezentos e vinte e dois reais e vinte e 

cinco centavos). Dessa forma, o subsídio base dos vereadores do Município de Vitória fixado 

para o quadriênio 2017/2020 correspondeu a 33,06% do subsídio dos deputados estaduais, 

ficando abaixo do limite máximo de 60%, estabelecido pela Constituição Federal. 

A Lei Municipal nº 9.276/2018, no artigo 1º, parágrafo único
11

, concedeu reajuste 

de 3% ao valor do subsídio dos vereadores em função da revisão geral anual da remuneração 

dos servidores públicos do município, passando o subsídio dos vereadores a ser de R$ 

8.621,41 (oito mil, seiscentos e vinte e um reais e quarenta e um centavos), correspondendo a 

34,05% do subsídio dos deputados estaduais, ficando ainda abaixo do limite máximo consti-

tucional de 60%. 

1.4.18  Despesas com pessoal – subsídio dos vereadores – pagamento 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se o pagamento dos subsídios aos vereadores obedeceu aos limites fixados no artigo 

29, inciso VI, da CRFB/88 

Contas de Gestão 

Câmaras 

Municipais 

 

Conforme analisado no item 1.4.17 acima, o subsídio dos vereadores de Vitória, 

fixado para o quadriênio 2017/2020 pela Lei Municipal nº 9.011/2016, foi reajustado em 3% 

em função da aprovação da Lei Municipal nº 9.276/2018, passando para R$ 8.621,41 (oito 

mil, seiscentos e vinte e um reais e quarenta e um centavos), a partir de 01/07/2018. 

O subsídio dos deputados estaduais pago durante o exercício de 2017 foi fixado 

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

                                                 
11

  Art. 1º Ficam corrigidos em 3% (três por cento), a partir de 1º de Julho de 2018, o vencimento base e o salá-

rio pago aos Servidores Públicos Municipais, do Quadro Geral do Município de Vitória, instituído pela Lei nº 

6.752, de 16 de Novembro de 2006, aos Profissionais de Saúde do Município de Vitória, instituído pela Lei 

6.753, de 16 de Novembro de 2006, ao Magistério Público do Município de Vitória, instituído pela Lei nº 

6.754, de 16 de Novembro de 2006, e da Guarda Civil Municipal de Vitória, instituído pela Lei nº 7.363, de 

04 de Abril de 2008, cujas tabelas salariais constam nos Anexos I, II, III e IV desta Lei, respectivamente. 

Parágrafo Único. As disposições deste Artigo aplicam-se aos servidores e agentes políticos do Poder Legisla-

tivo Municipal, conforme constantes nos anexos IX e X. 
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reais e vinte e cinco centavos). Considerando o subsídio mensal pago aos vereadores do Mu-

nicípio de Vitória a partir de 01/07/2018, no valor de R$ 8.621,41 (oito mil, seiscentos e vinte 

e um reais e quarenta e um centavos), o valor correspondeu a 34,05% do subsídio dos deputa-

dos estaduais, ficando bem abaixo do limite máximo de 60%, estabelecido na alínea “e” do 

inciso VI do artigo 29 da Constituição Federal. 

1.4.19  Despesas com pessoal – remuneração vereadores 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se o total da despesa com a remuneração dos Vereadores ultrapassou o montante de 

cinco por cento da receita do Município. 

Contas de Gestão 

Câmaras 

Municipais 

 

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

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

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

Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constitui-

ção, 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; 

Destaca-se que não consta do texto constitucional sobre qual conceito de receita 

municipal deve-se calcular esse limite de remuneração. Uma vez que ainda não houve mani-

festação formal do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo acerca desse tema, bus-

cou-se fundamentação em outras fontes. 

Ao tratar sobre o limite imposto pelo inciso VII do artigo 29 da Constituição Fe-

deral, Evelise Pedroso Teixeira Prado Vieira, procuradora de Justiça e integrante do Conselho 

Superior do Ministério Público de São Paulo, diz o seguinte: 

O termo receita compreende todo e qualquer recurso financeiro recebido pelo 

Município, de fonte própria ou alheia, distinguindo-se de “renda”, na qual se 

compreende apenas o produto dos tributos municipais e preços. Segundo HELY 

LOPES MEIRELLES, “A receita compreende, portanto, as rendas (recursos pró-

prios oriundos dos tributos e preços privativos da entidade estatal) e todos os demais 

ingressos, tais como os provenientes de tributos partilhados.” O conceito é diferente 

do de receita corrente líquida, introduzido pela Lei 101/00, do qual se falará mais a-

diante.
12

 (destaque nosso). 

                                                 
12

 VIEIRA, Evelise Pedroso Teixeira Prado. Remuneração dos agentes políticos municipais. São Paulo: 

MPSP, [s. d.], p. 19-20. Disponível em:  

(continua) 
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Durante o exercício de 2018, a despesa empenhada com o subsídio dos vereadores 

do Município de Vitória totalizou R$ 1.511.190,80 (um milhão, quinhentos e onze mil, cento 

e noventa reais e oitenta centavos), sendo todo esse valor liquidado e pago no próprio exercí-

cio.  

De acordo com o Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 6º bimestre 

de 2018, publicado no Diário Oficial do Município de Vitória em 30/01/2019, a receita total 

realizada (incluindo as receitas intraorçamentárias) do Município de Vitória no exercício de 

2018 totalizou R$ 1.694.378.362,58 (um bilhão, seiscentos e noventa e quatro milhões, tre-

zentos e setenta e oito mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e oito centavos). Dessa 

forma, o total da despesa com o subsídio dos vereadores do Município de Vitória correspon-

deu a 0,09% do total da receita arrecadada no Município em 2018, ficando bem abaixo do 

limite máximo de 5%, estabelecido no inciso VII do artigo 29 da Constituição Federal. 

1.4.20  Poder Legislativo Municipal – despesa total 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL 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. 

Contas de Gestão 

Câmaras 

Municipais 

 

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

Artigo 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsí-

dios 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 artigo 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exer-

cício 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 popula-

ção 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 mi-

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

                                                                                                                                                         
<http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/procuradoria_interesses_difusos_coletivos/doutrina/remunera%

C3%A7%C3%A3oagentepol%C3%ADticomunicipal.final_2.doc>. Acesso em: 17 mar. 2017. 
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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 no Município de Vitória, 

calculada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foi de 358.267 (trezentos 

e cinquenta e oito mil, duzentos e sessenta e sete)
13

 habitantes em 2018, o percentual máximo 

do total da despesa da Câmara Municipal de Vitória em relação às receitas descritas no artigo 

29-A da Constituição Federal é de 5%. 

Conforme se extrai do texto constitucional, a receita tributária dos municípios está 

definida no artigo 145 e 156 da Constituição Federal, sendo composta pelos seguintes tribu-

tos: IPTU (artigo 156, I), ITBI (artigo 156, II), ISS (artigo 156,III), Taxas (artigo 145, II) e 

Contribuições de Melhoria (artigo 145, III), conforme expresso in verbis: 

Artigo 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão institu-

ir os seguintes tributos: 

I - impostos; 

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou 

potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou 

postos a sua disposição; 

III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. 

[...] 

Artigo 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 

I - propriedade predial e territorial urbana; 

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, 

por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garan-

tia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; 

III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 155, II, definidos 

em lei complementar. 

Já nas receitas de transferências previstas no § 5
o
 do artigo 153 e nos artigos 158 e 

159 estão compreendidos as do IOF-ouro (artigo 153, § 5º), do IRRF (artigo 158, I), do ITR 

(artigo 158, II), do IPVA (artigo 158, III), do ICMS (artigo 158, IV), do FPM (artigo 159, I, 

b), do IPI-exportação (artigo 159, II), da CIDE (artigo 159, III), conforme expresso in verbis: 

Artigo 153. Compete à União instituir impostos sobre: 

[...] 

V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliá-

rios; 

[...] 

                                                 
13

  INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Estimativas populacionais para os mu-

nicípios e para as Unidades da Federação brasileiros em 01.07.2018. Disponível em: 

<ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2018/estimativa_TCU_2018_20190107.pdf>. 

Acesso em: 06 fev. 2019. 
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§ 5º O ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, 

sujeita-se exclusivamente à incidência do imposto de que trata o inciso V do "caput" 

deste artigo, devido na operação de origem; a alíquota mínima será de um por cento, 

assegurada a transferência do montante da arrecadação nos seguintes termos: 

I - trinta por cento para o Estado, o Distrito Federal ou o Território, conforme a ori-

gem; 

II - setenta por cento para o Município de origem. 

[...] 

Artigo 158. Pertencem aos Municípios: 
I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qual-

quer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por e-

les, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem; 

II - cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a 

propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados, cabendo a to-

talidade na hipótese da opção a que se refere o artigo 153, § 4º, III; 
III - cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a 

propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios; 

IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre 

operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de 

transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. 

[...] 

Artigo 159. A União entregará:  

I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer na-

tureza e sobre produtos industrializados, 49% (quarenta e nove por cento), na se-

guinte forma:  

a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Esta-

dos e do Distrito Federal; 

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Mu-

nicípios; 

c) três por cento, para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo 

das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras 

de caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando 

assegurada ao semi-árido do Nordeste a metade dos recursos destinados à Região, na 

forma que a lei estabelecer; 

d) um por cento ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no 

primeiro decêndio do mês de dezembro de cada ano;  

e) 1% (um por cento) ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue 

no primeiro decêndio do mês de julho de cada ano;  

II - do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados, dez por 

cento aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas 

exportações de produtos industrializados. 

III - do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômi-

co prevista no artigo 177, § 4º, 29% (vinte e nove por cento) para os Estados e o 

Distrito Federal, distribuídos na forma da lei, observada a destinação a que se refere 

o inciso II, c, do referido parágrafo. 
[...] 

Além das receitas referidas acima, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito 

Santo, por meio dos pareceres consulta TC-005/2004 e TC nº 008/2005, firmou posiciona-

mento quanto à inclusão na base de cálculo de outras receitas de caráter tributário, não explí-

citas no artigo 29-A da Constituição Federal, como a COSIP, o ICMS sobre a desoneração 

das exportações (Lei Complementar Federal nº 87/1996 – Lei Kandir), arrecadação dos tribu-
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tos municipais por meio do SIMPLES, receita de dívida ativa e com juros e mora tributários, 

conforme detalhado nos trechos a seguir. 

[...] Pela análise da referida norma, concluiu-se no Parecer em consulta n.º 005/2004 

que a Contribuição para iluminação Pública, por constituir recurso de natureza 

tributária, deveria ser contabilizada para efeito daqueles limites [estabelecidos 

no artigo 29-A da Constituição Federal]. [...]. (Parecer Consulta TC-008/2005, fl. 3, 

destaques nosso). 

 

[...] 4- “As receitas efetivamente arrecadadas pelo município no exercício anterior, 

provenientes da Lei Kandir, do recebimento do SIMPLES, da Taxa de Iluminação 

Pública, da Dívida Ativa Tributária e da Contribuição de Melhoria estão inclusas na 

base de cálculo (CF, artigo 29-A) que define o limite das despesas do Legislativo 

Municipal”? Os temas do presente questionamento já foram abordados pelo Tribunal 

de Contas do Estado do Espírito Santo, que através da Ata da 17ª Sessão Ordinária, 

de 12/03/01, assim se posicionou: “Questionamento 12 – Nas Receitas Tributárias, 

previstas no artigo 29-A da Emenda 25, devem ser consideradas a Taxa de Ilumina-

ção Pública e a Contribuição de Melhoria? Posicionamento – Sim, por fazerem parte 

das receitas tributárias do município. Questionamento 19 – Na base de cálculo a ser 

considerada, de acordo com a EC 25, para determinação dos limites máximos 

de repasse ao Poder Legislativo Municipal deverão ser incluídas as receitas 

provenientes do recebimento da dívida ativa tributária, do ICMS desoneração 

– Lei Kandir e do SIMPLES? Posicionamento – As três receitas devem ser con-

sideradas na base de cálculo para determinação dos limites a serem repassados 

ao Poder Legislativo Municipal” (fls. 04 e 06). As receitas provenientes da Dívi-

da Ativa Tributária (inclusive as multas e juros decorrentes de obrigações tri-

butárias) compõem a receita tributária, nos termos do artigo 113 do Código 

Tributário Nacional e do artigo 2º da Lei n.º 6.830/80, devendo, portanto, inte-

grar a base de cálculo para definição do limite de gastos do Legislativo Munici-

pal. E isso ocorre porque a receita oriunda da cobrança da dívida ativa tributária re-

gularmente inscrita, a despeito de não ser classificada como receita tributária, é for-

mada exclusivamente de tributos lançados, porém não cobrados ou recolhidos no 

exercício de origem, acrescidos dos respectivos encargos da mora. No tocante à 

Contribuição de Melhoria, não há dúvida quanto à sua natureza jurídica de tributo 

(artigo 145, inciso III, da Constituição Federal). Logo, o montante porventura arre-

cadado através do referido tributo compõe a receita tributária e, consequentemente, 

deve integrar a base de cálculo para fins de determinação do limite de gastos do Le-

gislativo Municipal. Os repasses referentes ao ICMS desoneração (Lei Kandir) 

devem ser incluídos no somatório das transferências constitucionais, por tratar-

se de um ressarcimento tributário pela isenção dada aos produtos destinados à 

exportação, compensatório do prejuízo em razão da perda de arrecadação pe-

los entes federados. O SIMPLES (Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 

Contribuições de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) é uma forma inte-

grada de pagamento de tributos. A opção pelo SIMPLES entrou em vigor a partir da 

edição da Lei n.º 9.317/96, que veio dar aplicação ao artigo 179 da Constituição Fe-

deral, englobando impostos federais e contribuições federais (PIS-Pasep, CSLL, Co-

fins, IRPJ, IPI, Contribuição para a Seguridade Social devida pela empresa), com 

possibilidade de inclusão dos impostos ICMS (estadual) e ISS (municipal), caso o 

Estado e o Município entrem no convênio. Portanto, a receita advinda do SIM-

PLES tem natureza tributária e também deve integrar a base de cálculo para 

fins de determinação do limite de gastos do Legislativo Municipal. No tocante à 

“Taxa de Iluminação Pública” temos que as taxas (espécie do gênero tributo), à luz 

dos princípios legais estatuídos na Constituição Federal e no Código Tributário Na-

cional, têm o caráter de natureza tributária e, por isso, devem compor a base de cál-

culo para o total dos gastos do Legislativo Municipal. Há que se ressaltar que a refe-
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rida taxa foi recentemente substituída pela “Contribuição para custeio da Iluminação 

Pública”, que veio à tona com a edição da Emenda Constitucional n.º 39/02, possibi-

litando aos Municípios, através de lei específica, a instituição e cobrança do novo 

tributo. Através desta medida buscou-se solucionar o problema da inconstitucionali-

dade da “Taxa de Iluminação Pública” (entendimento firmado pelo Supremo Tribu-

nal Federal), que implicou em perda de receita por parte dos Municípios que foram 

demandados judicialmente, e até mesmo daquelas urbes que, em razão da aludida 

inconstitucionalidade, cessaram voluntariamente a cobrança da referida taxa: "Ilegi-

timidade da taxa, dado que o serviço de iluminação pública é um serviço destinado à 

coletividade toda, prestado uti universi e não uti singuli". "(...) No que concerne à 

taxa de iluminação pública, é de considerar-se que se trata de serviço público insus-

cetível de ser custeado senão por via do produto dos impostos gerais". "Tributo de 

exação inviável, posto ter por fato gerador serviço inespecífico, não mensurável, in-

divisível e insuscetível de ser referido a determinado contribuinte, a ser custeado por 

meio do produto da arrecadação dos impostos gerais. Recurso não conhecido, com 

declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos sob epígrafe, que instituíram a 

taxa no município". E, salvo melhor juízo, o que fora inicialmente dito sobre a 

“Taxa de Iluminação Pública”, no tocante à sua natureza tributária, pode ser 

aplicado em relação à “Contribuição para custeio da Iluminação Pública”, ou 

seja, a nova exação também tem natureza tributária e, assim sendo, deve com-

por a base de cálculo para o total dos gastos do Legislativo Municipal. [...]. (Pa-

recer consulta TC-005/2004, fl. 06-08, destaques nosso). 

Em 2017, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo ao ser novamente 

consultado acerca dos tributos que compõem a base de cálculo do limite máximo de despesa 

total do legislativo estabelecido no artigo 29-A da Constituição Federal, alterou o entendimen-

to expresso nos pareceres consulta TC-005/2004 e TC nº 008/2005, por meio do Parecer Con-

sulta TC-018/2017, excluindo a COSIP da base de cálculo. Contudo, essa alteração apenas 

surtirá efeitos modulares a partir do exercício de 2019. 

Sendo assim, conforme estabelecido no artigo 29-A do texto constitucional e en-

tendimento emanado do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo por meio dos parece-

res consulta TC-005/2004 e TC nº 008/2005, a base de cálculo utilizada para a fixação da 

despesa total da Câmara Municipal de Vitória para o exercício de 2018 está detalhada na Ta-

bela 18, totalizando R$ 1.146.299.817,52 (um bilhão, cento e quarenta e seis milhões, duzen-

tos e noventa e nove mil, oitocentos e dezessete reais e cinquenta e dois centavos).  

Tabela 18 – Demonstrativo do cumprimento do limite máximo de despesa total do legislativo estabelecido 

no artigo 29-A da CF/1988. Valores das receitas arrecadadas no exercício de 2017. 

ITEM 
VALOR  

(R$ 1,00) 

(A) Receita tributária (A.1 + A.2 + A.3 + A.4) 605.687.858,02 

(A.1) Impostos (A.1.1 + A.1.2 + A.1.3 + A.1.4) 546.152.734,06 

(A.1.1) IPTU 70.664.278,53 

(A.1.2) IRRF  51.575.157,93 

(A.1.3) ITBI  37.450.887,89 

(A.1.4) ISS 386.462.409,71 
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ITEM 
VALOR  

(R$ 1,00) 

(A.2) Taxas (A.2.1 + A.2.2) 40.070.992,26 

(A.2.1) Poder de polícia 6.574.465,39 

(A.2.2) Prestação de serviços 33.496.526,87 

(A.3) Contribuições de melhoria - 

(A.4) Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) 19.464.131,70 

(B) Transferências correntes (B.1 + B.2 + B.3 + B.4 + B.5 + B.6 + B.7 + B.8 + B.9) 495.576.167,85 

(B.1) IOF-ouro  - 

(B.2) ITR  953,32 

(B.3) FPM  147.022.136,08 

(B.4) ICMS-Desoneração (Lei Complementar Federal nº 87/1996) 2.671.119,24 

(B.5) ICMS  280.143.998,57 

(B.6) ICMS Fundap 15.983.108,70 

(B.7) IPVA  41.689.283,25 

(B.8) IPI-exportação  7.209.663,19 

(B.9) CIDE  855.905,50 

(C) Outras receitas correntes (C.1 + C.2 + C.3) 45.035.791,65 

(C.1) Multas e juros de mora – tributos (C.1.1 + C.1.2 + C.1.3 + C.1.4) 10.605.101,81 

(C.1.1) IPTU  374.553,59 

(C.1.2) ITBI  73.138,49 

(C.1.3) ISS  9.851.586,54 

(C.1.4) Outros tributos  305.823,19 

(C.2) Multas e juros de mora - dívida ativa (C.2.1 + C.2.2 + C.2.3 + C.2.4) 6.059.681,28 

(C.2.1) IPTU  2.033.070,00 

(C.2.2) ITBI  108.867,20 

(C.2.3) ISS  1.978.001,17 

(C.2.4) Outros tributos  1.939.742,91 

(C.3) Receita da dívida ativa (C.3.1 + C.3.2 + C.3.3 + C.3.4) 28.371.008,56 

(C.3.1) IPTU  8.464.018,11 

(C.3.2) ITBI  1.346.428,99 

(C.3.3) ISS  11.424.415,29 

(C.3.4) Outros tributos  7.136.146,17 

(D) Total (A + B + C) 1.146.299.817,52 

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

(F) Despesa máxima do Legislativo Municipal para 2018 (D x E) 57.314.990,88 

(G) Despesa total fixada para 2018 28.260.600,00 

(H) Percentual da despesa total fixada em 2018 em relação às receitas definida no artigo 29-

A, III, da CF/1988 (G / D) 
2,47% 

(I) Despesa total empenhada em 2018 27.416.489,89 

(J) Percentual da despesa total empenhada em 2018 em relação às receitas definida no artigo 

29-A, III, da CF/1988 (I / D) 
2,39% 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados do balancete da receita do sistema contábil da Prefeitura Municipal 

de Vitória. 

Nota: Sinal convencional utilizado: 

- Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento. 

 

Partindo dessa base de cálculo, a despesa da Câmara Municipal de Vitória poderia 

ser fixada até o limite máximo estabelecido constitucionalmente de 5%, o que totalizaria R$ 

57.314.990,88 (cinquenta e sete milhões, trezentos e quatorze mil, novecentos e noventa reais 
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e oitenta e oito centavos). Entretanto, a Lei Municipal nº 9.237/2017 (LOA 2018) fixou a des-

pesa total da Câmara Municipal de Vitória para o exercício de 2018 em R$ 28.260.600,00 

(vinte e oito milhões, duzentos e sessenta mil e seiscentos reais), ou seja, 2,47% ante os 5% 

permitido constitucionalmente, o que significou liberação orçamentária de R$ 29.054.390,88 

(vinte e nove milhões, cinquenta e quatro mil, trezentos e noventa reais e oitenta e oito centa-

vos) ainda na fase de autorização. 

Após o encerramento do exercício de 2018, a despesa total empenhada pela Câ-

mara Municipal de Vitória totalizou R$ 27.416.489,89 (vinte e sete milhões, quatrocentos e 

dezesseis mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos), o que represen-

tou 2,39% ante os 5% máximo permitido constitucionalmente, atendendo com folga ao limite 

estabelecido no artigo 29-A, III, da Constituição Federal. Destaca-se que a Câmara Municipal 

de Vitória 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 artigo 

29-A da Constituição Federal. 

1.5  DEMAIS ATOS DE GESTÃO 

1.5.1  Documentos integrantes da PCA – compatibilidade com o normativo do TCE 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se os documentos integrantes da PCA estão em conformidade com o requerido no 

anexo correspondente da IN regulamentadora da remessa de prestação de contas. 

Contas de 

Gestão  

(Todas as UG’s) 

 

Conforme estabelecido no artigo 27 da Instrução Normativa TC nº 43/2017, 

Art. 27 Todas as informações a serem prestada ao TCEES, através o sistema Cida-

dES, deverão estar em conformidade com as regras gerais e específicas estabelecidas 

nos anexos desta Instrução Normativa 

O Quadro 2 apresenta a relação de documentos integrantes da PCA 2018, e anali-

sa a conformidade dos documentos conforme o formato exigido na Instrução Normativa TC 

nº43/2017. 
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Quadro 2 – Relação de documentos integrantes da PCA 2018, conforme Tabela D do item I do Anexo III 

da Instrução Normativa TC nº43/2017. 

CÓDIGO DESCRIÇÃO FORMATO CONFORMIDADE 

RELGES 

Relatório de gestão abordando aspectos de natureza 

orçamentária, financeira, fiscal, operacional e patrimo-

nial, organizado de forma que permita uma visão de 

conformidade e desempenho dos atos de gestão pratica-

dos pelos ordenadores de despesa. (Artigo 137, II, do 

RITCEES, aprovado pela Resolução TC nº 261/2013) 

PDF OK 

RELUCI 

Relatório e parecer conclusivo emitido pela unidade 

executora do controle interno ou órgão central do siste-

ma de controle interno, assinado por seu responsável, 

contendo os elementos sugeridos no Anexo II, Tabela 8, 

desta Instrução Normativa. (Artigo 135, § 4º c/c artigo 

137, IV do RITCEES, aprovado pela Resolução TC nº 

261/2013) 

PDF OK 

RELACI 

Relatório de atividades realizadas pela Unidade de Con-

trole Interno na UG, contendo informações acerca dos 

procedimentos relativos ao Plano Anual de Auditorias 

Internas – PAAI, executadas no exercício, com os ele-

mentos sugeridos na Tabela 37, item II deste Anexo. 

PDF OK 

PROEXE 

Pronunciamento expresso do chefe do Poder atestando 

ter tomado conhecimento das conclusões contidas no 

parecer conclusivo emitido pela unidade executora do 

controle interno, a que se refere o parágrafo único, do 

artigo 4º, da Resolução TC nº 227/2011. 

PDF OK 

BALFIN 

Balanço Financeiro (Anexo 13 Lei 4.320/1964), acom-

panhado de notas explicativas e outros quadros elucida-

tivos que se fizerem necessários (Artigo 101 da Lei 

Federal nº 4.320/64). Estrutura e layout constantes do 

item II deste Anexo 

XML OK 

BALPAT 

Balanço Patrimonial (Anexo 14 Lei 4.320/1964), acom-

panhado de notas explicativas e outros quadros elucida-

tivos que se fizerem necessários (Artigo 101 da Lei 

Federal nº 4.320/64). Estrutura e layout constantes do 

item II deste Anexo. 

XML OK 

DEMVAP 

Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 

Lei 4.320/1964), acompanhada de notas explicativas e 

outros quadros elucidativos que se fizerem necessários 

(Artigo 101 da Lei Federal nº 4.320/64). Estrutura e 

layout constantes do item II deste Anexo. 

XML OK 

DEMDIFD 

Demonstrativo da Dívida Fundada (Anexo 16 Lei 

4.320/1964), acompanhado de notas explicativas e ou-

tros quadros elucidativos que se fizerem necessários. 

(Artigo 101 da Lei Federal nº 4.320/64). Estrutura e 

layout constantes do item II deste Anexo. 

XML OK 

DEMDFLT 

Demonstrativo da Dívida Flutuante (Anexo 17 Lei 

4.320/1964), acompanhado de notas explicativas e ou-

tros quadros elucidativos que se fizerem necessários. 

(Artigo 101 da Lei Federal nº 4.320/64). Estrutura e 

layout constantes do item II deste Anexo. 

XML OK 

DEMFCA 

Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC (Parte V do 

Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – 

MCASP), acompanhada de notas explicativas e outros 

quadros elucidativos que se fizerem necessários. (Reso-

lução CFC nº 1.133/2008 - NBC T 16.6 c/c Portaria 

PDF OK 
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CÓDIGO DESCRIÇÃO FORMATO CONFORMIDADE 

STN nº 700/2014) 

BALVERF 

Balancete de verificação, com saldos acumulados no 

exercício, detalhado até o nível de conta contábil de 

lançamento, abrangendo todas as contas contábeis com 

movimentação no exercício, segregadas por natureza da 

informação patrimonial, orçamentária e de controle, 

informando o saldo anterior, o total a débito, o total a 

crédito e o saldo final. Estrutura e layout constantes do 

item II deste Anexo. 

XML OK 

BALEXOD 

Balancete da execução orçamentária da despesa, acumu-

lado até o mês de dezembro, demonstrando a fixação 

orçamentária da despesa, a movimentação dos créditos 

adicionais, os valores empenhados, liquidados e pagos, 

e a fonte de recursos. Estrutura e layout constantes do 

item II deste Anexo.. 

XML OK 

DEMCAD 

Demonstrativo dos créditos adicionais contendo infor-

mações sobre os créditos abertos no exercício, conforme 

layout constante do item II deste Anexo. 

XML OK 

INVMOV 
Inventário anual dos bens móveis, conforme layout 

constante do item II deste Anexo 
XML OK 

TERMOV 

Termo circunstanciado elaborado e assinado pela co-

missão responsável pelo Inventário Anual de Bens Mó-

veis (INVMOV), indicando o saldo total apurado e o 

detalhamento (especificação e valor) das divergências 

encontradas, na forma da Tabela 39, item II deste Ane-

xo. 

PDF OK 

DEMBMV 
Demonstrativo analítico das entradas e saídas de bens 

móveis, na forma da Tabela 11, item II deste Anexo. 

PDF e 

XLS/XLSX/ 

ODS 

OK 

INVIMO 
Inventário anual dos bens imóveis, conforme layout 

constante do item II deste Anexo. 
XML OK 

TERIMO 

Termo circunstanciado elaborado e assinado pela co-

missão responsável pelo Inventário anual dos bens imó-

veis (INVIMO), indicando o saldo total apurado e o 

detalhamento (especificação e valor) das divergências 

encontradas, na forma da Tabela 39, item II deste Ane-

xo. 

PDF OK 

DEMBIM 
Demonstrativo analítico das entradas e saídas de bens 

imóveis, na forma da Tabela 13, item II deste Anexo. 

PDF e 

XLS/XLSX/ 

ODS 

OK 

INVALM 
Inventário anual dos bens em almoxarifado, conforme 

layout constante do item II deste Anexo. 
XML OK 

TERALM 

Termo circunstanciado elaborado e assinado pela co-

missão responsável pelo Inventário anual dos bens em 

almoxarifado (INVALM), indicando o saldo total apu-

rado e o detalhamento (especificação e valor) das diver-

gências encontradas, na forma da Tabela 39, item II 

deste Anexo 

PDF OK 

DEMAMC 

Demonstrativo analítico das entradas e saídas do almo-

xarifado – material de consumo, na forma da Tabela 15, 

item II deste Anexo. 

PDF e 

XLS/XLSX/ 

ODS 

OK 

DEMAMP 

Demonstrativo analítico das entradas e saídas do almo-

xarifado – material permanente, na forma da Tabela 17, 

item II deste Anexo. 

PDF e 

XLS/XLSX/ 

ODS 

OK 
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CÓDIGO DESCRIÇÃO FORMATO CONFORMIDADE 

INVINT 
Inventário anual dos bens intangíveis, conforme layout 

constante do Anexo II desta Instrução Normativa. 
XML OK 

TERINT 

Termo circunstanciado elaborado e assinado pela co-

missão responsável pelo Inventário anual dos bens in-

tangíveis (INVINT), indicando o saldo total apurado e o 

detalhamento (especificação e valor) das divergências 

encontradas. , na forma da Tabela 39, item II deste A-

nexo. 

PDF 

A Câmara Municipal 

de Vitória não pos-

sui bens de natureza 

intangível em seus 

registros 

COMINV 
Ato de designação da comissão responsável pela elabo-

ração dos inventários. 
PDF OK 

DEMRAP 
Demonstrativo de Restos a Pagar, conforme layout 

constante do item II deste Anexo. 
XML OK 

EXTBAN 
Extratos bancários relativos ao mês de encerramento do 

exercício. 
PDF OK 

TVDISP 

Termo de verificação de disponibilidades, conforme 

layout constante do Anexo II desta Instrução Normati-

va. 

XML OK 

FOLRPP 

Resumo anual da folha de pagamento do exercício fi-

nanceiro, dos servidores vinculados ao Regime Próprio 

de Previdência Social (RPPS), conforme layout constan-

te do Anexo II desta Instrução Normativa. 

XML OK 

FOLRGP 

Resumo anual da folha de pagamento do exercício fi-

nanceiro, dos servidores vinculados ao Regime Geral de 

Previdência Social (RGPS), conforme layout constante 

do Anexo II desta Instrução Normativa. 

XML OK 

DEMCPA 

Demonstrativo evidenciando, mensalmente, o valor da 

despesa liquidada e efetivamente recolhida de contribu-

ições sociais patronais, discriminando por instituição 

previdenciária (RPPS e RGPS), na forma da Tabela 23, 

item II deste Anexo. 

PDF OK 

DEMCSE 

Demonstrativo evidenciando, mensalmente, o valor 

retido de contribuições sociais dos servidores e efetiva-

mente recolhidos, discriminando por instituição previ-

denciária (RPPS e RGPS), na forma da Tabela 24, item 

II deste Anexo. 

PDF OK 

FIXSUB 

Instrumento normativo fixador dos subsídios dos Vere-

adores Municipais para a legislatura a que se refere a 

prestação de contas, bem como, as leis que concederam 

revisões gerais anuais nesse período. 

PDF OK 

FICPAG 

Fichas financeiras evidenciando os pagamentos de sub-

sídios aos Vereadores Municipais no exercício a que se 

refere a prestação de contas. 

PDF OK 

DELREP 

Declaração do ordenador de despesas, no ente que insti-

tuiu Regime Próprio de Previdência Social, sobre o 

repasse integral das contribuições previdenciárias (ser-

vidor e patronal), acrescido dos encargos financeiros em 

caso de atrasos, de todos os valores devidos no exercí-

cio financeiro ao RPPS, decorrentes de leis, acordos, 

termos de parcelamento e instrumentos congêneres, na 

forma da Tabela 33, item II deste Anexo. 

PDF OK 

DELCEDI 

Declaração do ordenador de despesas, no ente que insti-

tuiu Regime Próprio de Previdência Social, que o mes-

mo repassou integralmente todas as contribuições pre-

videnciárias (servidor e patronal) devidas no exercício 

PDF OK 
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CÓDIGO DESCRIÇÃO FORMATO CONFORMIDADE 

financeiro, incidentes sobre a remuneração de seus 

servidores efetivos cedidos (seja com ou sem ônus de 

ressarcimento), na forma da Tabela 34, item II deste 

Anexo. 

DECINAT 

Declaração do ordenador de despesas informando se há 

pagamento de aposentadorias e pensões sendo realiza-

dos de forma direta pela entidade, e, caso ocorra, que 

informe o suporte legal para tal procedimento, além de 

planilha adicional informando o nome do beneficiário, o 

tipo de benefício, sua base legal de concessão, cargo 

que ocupava na atividade, a data e o número do ato 

concessão do benefício, o valor original e atualizado do 

benefício recebido, na forma da Tabela 32, item II deste 

Anexo. 

PDF OK 

NOTEXP 

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis con-

tendo: · Informações gerais da entidade: natureza jurídi-

ca, natureza das operações, atividades desempenhadas, 

lei de instituição, conforme o caso, e declaração de 

conformidade com leis e normas de contabilidade apli-

cáveis; · Resumo das Políticas Contábeis relevantes: 

base de mensuração utilizada, adoção de novas políticas 

contábeis; · Detalhamento de informações relevantes 

contidas nos Demonstrativos Contábeis; · Demais in-

formações relevantes: passivos contingentes e compro-

missos contratuais não reconhecidos; ajustes decorren-

tes de erros, etc. 

PDF OK 

DOCSPCA 

Referência aos documentos não estruturados, constantes 

neste Anexo, bem como a justificativa de ausência para 

os arquivos não enviados. Estrutura e layout constantes 

do item II deste Anexo. 

XML OK 

Fonte: elaboração própria a partir da Instrução Normativa TC nº 43/2017. 

1.5.2  Segregação de funções 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se foi observado o princípio da segregação de funções nas atividades de autoriza-

ção, aprovação, execução, controle e contabilização das operações. 

Contas de 

Gestão  

(Todas as UG’s) 

 

Conforme estabelecido no artigo 37 da Constituição Federal: 

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 lega-

lidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:  

Em 2018, esta Controladoria Interna e Transparência enviou o Ofício CI nº 

050/2018 ao Departamento Financeiro e Contábil solicitando informações quanto à segrega-

ção de funções nos processos de pagamento de despesas. Em resposta, o Departamento Finan-

ceiro e Contábil enviou o Ofício DFC nº 188/2018, informando que tem aplicado o princípio 
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da segregação de funções no setor nos processos de pagamento e que a Câmara Municipal 

realizou consulta ao Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), por 

meio do Ofício DGE nº 153/2018 quanto aos possíveis conflitos existentes entre as atribui-

ções privativas de contador e as atividades desenvolvidas pelos demais servidores no setor. 

Destaca-se que esta consulta ainda está pendente de resposta por parte do CRC-ES. 

2  ITENS DE ABORDAGEM COMPLEMENTAR 

2.1  INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO: PLANO PLURIANUAL – PPA, LEI DE 

DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 

2.1.1  LDO – compatibilidade com o Plano Plurianual 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se as diretrizes, objetivos e metas estabelecidas na LDO estiveram compatíveis com 

o PPA aprovado para o exercício. 

Contas de 

Governo 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.1.2  LDO – limitação de empenho 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha dispositivo estabelecendo critérios e 

forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas na alínea b do inciso 

II do artigo 4º, no art. 8º e no inciso II do § 1º do art. 31, todos da LRF. 

Contas de 

Governo 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.1.3  LDO – controle de custos e avaliação de resultados de programas 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha dispositivo estabelecendo normas 

relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com 

recursos dos orçamentos 

Contas de 

Governo 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 
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2.1.4  LDO – condições para transferências de recursos a entidades privadas 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha dispositivo estabelecendo condições e 

exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas 

Contas de 

Governo 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.1.5  LDO – Anexo de Metas Fiscais – abrangência 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha Anexo de Metas Fiscais estabelecendo 

metas anuais relativas a receitas e despesas, resultados nominal e primário, montante da 

dívida publica, dentre outras informações, na forma estabelecida pela LRF. 

Contas de 

Governo 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.1.6   LDO – Anexo de Metas Fiscais – conteúdo 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se os demonstrativos que integraram o Anexo de Metas Fiscais da LDO aprovada 

para o exercício foram elaborados em observância ao Manual de Demonstrativos Fiscais 

editado pela STN. 

Contas de 

Governo 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.1.7  LDO – Anexo de Riscos Fiscais – abrangência 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha Anexo de Riscos Fiscais avaliando os 

passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as 

providências a serem tomadas, caso esses passivos e riscos sem concretizassem. 

Contas de 

Governo 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.1.8  LDO – Anexo de Riscos Fiscais – conteúdo 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se o Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências que integrou a LDO aprovada 

para o exercício foi elaborado em observância ao Manual de Demonstrativos Fiscais editado 

pela STN. 

Contas de 

Governo 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 
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2.1.9  Programação orçamentária – disponibilização de estudos e estimativas de recei-

tas 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se o Poder Executivo colocou à disposição dos demais Poderes e do Ministério 

Público, no mínimo trinta dias antes do prazo final para encaminhamento de suas propostas 

orçamentárias, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclu-

sive da corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo.  

Contas de 

Governo 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.1.10  LOA – compatibilidade com a LDO e com o Plano Plurianual 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se os programas de governo, projetos e atividades previstos na LOA estiveram 

compatíveis com a LDO e PPA. 

Contas de 

Governo 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.1.11  LOA – demonstrativo da compatibilidade dos orçamentos com objetivos e metas 

da LRF 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se o demonstrativo de compatibilidade da programação orçamentária com os objeti-

vos e metas estabelecidos no Anexo de Metas Fiscais, parte integrante da LDO, integrou a 

LOA aprovada para o exercício. 

Contas de 

Governo 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.1.12  LOA – demonstrativo dos efeitos da renúncia de receita 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se o demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente 

de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e 

creditícia, bem como, das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de 

despesas obrigatórias de caráter continuado integrou a lOA aprovada para o exercício.  

Contas de 

Governo 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 
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2.1.13  LOA – reserva de contingência 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se a LOA aprovada para o exercício contemplou dotação orçamentária para reserva 

de continência, com forma de utilização e montante definidos e compatíveis com a LDO. 

Contas de 

Governo 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.1.14  LOA – previsão de recursos para pagamento de precatórios 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se houve previsão na LDO e inclusão na LOA, de dotação necessária ao pagamento 

de débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciá-

rios apresentados até 1º de julho, na forma do artigo 100 da CRFB/88. 

Contas de 

Governo 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.1.15  LOA – vinculação de recursos 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se a LOA foi aprovada e executada com as dotações de despesas vinculadas às 

respectivas fontes de recursos. 

Contas de 

Governo 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.1.16  LOA – programação financeira e cronograma de desembolso 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se, após a publicação da LOA, foi estabelecida a programação financeira e o crono-

grama de execução mensal de desembolso. 

Contas de 

Governo 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.1.17  Transparência na gestão 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se foram realizadas audiências públicas durante o processo de elaboração e discus-

são dos projetos de lei do PPA, da LDO e da LOA. 

Contas de 

Governo 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 
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2.2  GESTÃO FISCAL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

2.2.1  Anexo de Metas Fiscais – cumprimento de metas fiscais 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se, após a identificação do descumprimento de meta fiscal ao final de determinado 

bimestre, em decorrência da não realização de receitas, foram adotadas as medidas de limi-

tação de empenho e movimentação financeira, nos trinta dias subsequentes. 

Contas de 

Governo 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.2.2  Instituição, previsão e execução de receitas 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se foram instituídos, previstos e efetivamente arrecadados todos os tributos de com-

petência do ente da Federação. As providências adotadas no âmbito da fiscalização das 

receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos em instâncias adminis-

trativas e judiciais, e os resultados alcançados.  

Contas de 

Governo 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.2.3  Renúncia de receitas – estimativa de impacto orçamentário-financeiro 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual 

decorra renúncia de receita foi acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-

financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, se atende ao 

disposto na lei de diretrizes orçamentárias e se observou as disposições contidas nos incisos 

I e II, do artigo 14, da LRF. 

Contas de 

Governo 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.2.4  Renúncia de receitas – eficácia da concessão ou ampliação do incentivo 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Existindo renúncia de receita cuja condição de equilíbrio tenha sido a adoção de medida de 

compensação, hipótese do inciso II, do artigo 14 da LRF, avaliar se o ato de concessão ou 

ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput do artigo 14, só entrou em vigor 

quando efetivamente foram implementadas as medidas de compensação.  

Contas de 

Governo 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 
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2.2.5  Renúncia de receitas – legislação específica 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se a concessão de subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de 

crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, foram 

concedidos mediante lei específica, estadual ou municipal, regulando exclusivamente as 

matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição.  

Contas de 

Governo 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.2.6  Renúncia de receitas – resultados 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se os resultados obtidos em decorrência da renúncia de receitas, sob o aspecto so-

cioeconômico, atenderam às justificativas apresentadas para sua concessão, as metas e re-

sultados esperados consignados nas leis que autorizaram os incentivos, bem como se aten-

deram os princípios aplicáveis à administração pública consagrados no artigo 37 da 

CRFB/88. 

Contas de 

Governo 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.2.7  Renúncia de receitas – avaliação dos projetos 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se os projetos ou atividades beneficiadas com incentivos fiscais estão sendo objeto 

de acompanhamento, avaliação de resultados e benefícios esperados em face das justificati-

vas apresentadas para sua concessão.  

Contas de 

Governo 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.2.8  Despesa pública – criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental 

que acarrete aumento da despesa – estimativa de impacto orçamentário-financeiro 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Havendo criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental com consequente 

aumento da despesa, avaliar se os atos foram acompanhados de estimativa do impacto or-

çamentário-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 compa-

tibilidade orçamentária e financeira com a LOA, com o PPA e com a LDO. 

Contas de 

Governo e 

Contas de 

Poderes 

 

Conforme estabelecido no artigo 16 da Lei Complementar Federal nº 101/2000: 

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarre-

te aumento da despesa será acompanhado de: 
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I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar 

em vigor e nos dois subsequentes; 

II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamen-

tária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano pluri-

anual e com a lei de diretrizes orçamentárias. 

§ 1
o
 Para os fins desta Lei Complementar, considera-se: 

I - adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação específica e 

suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas 

as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de tra-

balho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício; 

II - compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a despesa 

que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses 

instrumentos e não infrinja qualquer de suas disposições. 

§ 2
o
 A estimativa de que trata o inciso I do caput será acompanhada das premissas e 

metodologia de cálculo utilizadas. 

§ 3
o
 Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante, nos ter-

mos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias. 

§ 4
o
 As normas do caput constituem condição prévia para: 

I - empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras; 

II - desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3
o 
do art. 182 da Constitu-

ição. 

Conforme analisado no item 1.4.8, no decorrer do exercício de 2018, instituíram-

se, por meio da Lei Municipal nº 9.243/2018, publicada no Diário Oficial do Legislativo do 

dia 30/01/2018, duas novas gratificações na estrutura remuneratória da Câmara Municipal de 

Vitória. Entretanto, ressalta-se que não consta no Projeto de Lei nº 349/2017, que originou a 

Lei Municipal nº 9.243/2018:  

a) a declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação 

orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade 

com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias, conforme 

estabelecido no inciso II do artigo 16 da Lei Complementar Federal nº 

101/2000;  

b) a demonstração da origem dos recursos para seu custeio, conforme estabe-

lecido no § 1º do artigo 17 da Lei Complementar Federal nº 101/2000; e  

c) a comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetaria as me-

tas de resultados fiscais, nem as medidas de compensação mediante a re-

dução permanente de despesa, conforme estabelecido no § 2º do artigo 17 

da Lei Complementar Federal nº 101/2000. 

As irregularidades listadas acima foram detectadas durante as análises deste rela-

tório e serão encaminhadas à Presidência da Câmara Municipal de Vitória para adoção das 
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medidas necessárias à correção dos vícios de ilegalidade constatados, tendo em vista as impli-

cações de irregularidade da despesa e demais consequências previstas no artigo 15 da Lei 

Complementar Federal nº 101/2000. 

2.2.9  Despesa pública – criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental 

que acarrete aumento da despesa – afetação das metas fiscais 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

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 finan-

ceiros 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.  

Contas de 

Governo e 

Contas de 

Poderes 

 

Conforme estabelecido no artigo 17 da Lei Complementar Federal nº 101/2000: 

Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada 

de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a 

obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios. 

§ 1
o
 Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser 

instruídos com a estimativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a origem dos 

recursos para seu custeio. 

§ 2
o
 Para efeito do atendimento do § 1

o
, o ato será acompanhado de comprovação de 

que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previs-

tas no anexo referido no § 1
o
 do art. 4

o
, devendo seus efeitos financeiros, nos perío-

dos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução 

permanente de despesa. 

§ 3
o
 Para efeito do § 2

o
, considera-se aumento permanente de receita o proveniente 

da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tri-

buto ou contribuição. 

§ 4
o
 A comprovação referida no § 2

o
, apresentada pelo proponente, conterá as pre-

missas e metodologia de cálculo utilizadas, sem prejuízo do exame de compatibili-

dade da despesa com as demais normas do plano plurianual e da lei de diretrizes or-

çamentárias. 

§ 5
o
 A despesa de que trata este artigo não será executada antes da implementação 

das medidas referidas no § 2
o
, as quais integrarão o instrumento que a criar ou au-

mentar. 

§ 6
o
 O disposto no § 1

o
 não se aplica às despesas destinadas ao serviço da dívida 

nem ao reajustamento de remuneração de pessoal de que trata o inciso X do art. 37 

da Constituição. 

§ 7
o
 Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo de-

terminado. 

Conforme analisado no item 1.4.8, no decorrer do exercício de 2018, instituíram-

se, por meio da Lei Municipal nº 9.243/2018, publicada no Diário Oficial do Legislativo do 

dia 30/01/2018, duas novas gratificações na estrutura remuneratória da Câmara Municipal de 
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Vitória. Entretanto, ressalta-se que não consta no Projeto de Lei nº 349/2017, que originou a 

Lei Municipal nº 9.243/2018:  

a) a declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação 

orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade 

com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias, conforme 

estabelecido no inciso II do artigo 16 da Lei Complementar Federal nº 

101/2000;  

b) a demonstração da origem dos recursos para seu custeio, conforme estabe-

lecido no § 1º do artigo 17 da Lei Complementar Federal nº 101/2000; e  

c) a comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetaria as me-

tas de resultados fiscais, nem as medidas de compensação mediante a re-

dução permanente de despesa, conforme estabelecido no § 2º do artigo 17 

da Lei Complementar Federal nº 101/2000. 

As irregularidades listadas acima foram detectadas durante as análises deste rela-

tório e serão encaminhadas à Presidência da Câmara Municipal de Vitória para adoção das 

medidas necessárias à correção dos vícios de ilegalidade constatados, tendo em vista as impli-

cações de irregularidade da despesa e demais consequências previstas no artigo 15 da Lei 

Complementar Federal nº 101/2000. 

2.2.10  Execução de programas e projetos 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se houve execução de programas ou projetos de governo não incluídos na lei orça-

mentária anual. 

Contas de 

Gestão  

(Todas as UG’s) 

e Contas de 

Poderes 

 

De acordo com o inciso I do artigo 167 da Lei Complementar Federal nº 

101/2000, 

Artigo 167. São vedados: 

I - o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual; 
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Conforme apresentado na Tabela 19, no exercício de 2018 a Câmara Municipal de 

Vitória executou seis programas que estavam previstos e autorizados na Lei Municipal nº 

9.237/2017 (Lei Orçamentária Anual 2018 – LOA 2018), totalizando uma despesa empenhada 

de R$ 27.355.666,60 (vinte e sete milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e se-

tenta e seis reais e sessenta centavos). Não houve execução de nenhum programa fora daque-

les incluídos na LOA 2018. 

Tabela 19 – Demonstrativo da despesa empenhada por programa no exercício de 2018 

PROGRAMAS 

LOA 2018 

ATUALIZADA 

(R$ 1,00) 

DESPESA 

EMPENHADA 

(R$ 1,00) 

01.031.0038.2.0010 - Ações de Informática 1.125.100,00 829.476,68 

01.031.0038.2.0233 - Manutenção dos Serviços Administrativos 5.369.413,00 5.135.225,81 

01.031.0038.2.0236 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 1.315.910,00 1.140.036,68 

01.031.0038.2.0239 - Desenvolvimento e Valorização de Recursos Humanos 18.000,00 13.480,00 

01.031.0038.2.0245 - Modernização e Divulgação das Ações Legislativas 493.177,00 483.367,97 

01.031.0038.2.0342 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais 19.939.000,00 19.754.079,46 

Total 28.260.600,00 27.355.666,60 

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

de Vitória. 

2.2.11  Execução de despesas – créditos orçamentários 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se houve a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excede-

ram os créditos orçamentários ou adicionais. 

Contas de 

Governo e 

Contas de 

Poderes 

 

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

Artigo 167. São vedados: 

[...] 

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

créditos orçamentários ou adicionais; 

A Lei Municipal nº 9.237/2017 (Lei Orçamentária Anual 2018 – LOA 2018) fixou 

a despesa total da Câmara Municipal de Vitória para o exercício de 2018 em R$ 

28.260.600,00 (vinte e oito milhões, duzentos e sessenta mil e seiscentos reais). Após o encer-

ramento do exercício de 2018, a despesa total empenhada pela Câmara Municipal de Vitória 

foi de R$ 27.416.489,89 (vinte e sete milhões, quatrocentos e dezesseis mil, quatrocentos e 

oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos), a despesa total liquidada foi de R$ 

26.735.048,86 (vinte e seis milhões, setecentos e trinta e cinco mil e quarenta e oito reais e 
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oitenta e seis centavos) e a despesa total paga foi de R$ 26.354.068,22 (vinte e seis milhões, 

trezentos e cinquenta e quatro mil e sessenta e oito reais e vinte e dois centavos), conforme 

pode ser conferido na Tabela 20. 

Tabela 20 – Demonstrativo da execução da despesa total da Câmara Municipal de Vitória em 2018 

ITEM 
VALOR 

(R$ 1,00) 

(A) Despesa total fixada 28.260.600,00 

(B) Despesa total empenhada 27.416.489,89 

(C) Despesa total liquidada 26.735.048,86 

(D) Despesa total paga 26.354.068,22 

(E) Restos a pagar não processados (B – C) 681.441,03 

(F) Restos a pagar processados (C – D) 380.980,64 

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

de Vitória. 

 

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

executou nenhuma despesa que excedesse o montante dos créditos orçamentários original-

mente fixados na Lei Municipal nº 9.237/2017 (LOA 2018). 

2.2.12  Execução de despesas – vinculação 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se houve vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa em desacordo 

com o inciso IV, do artigo 167, da CRFB/88. 

Contas de 

Governo 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.2.13  Créditos adicionais – autorização legislativa para abertura 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se houve abertura de crédito adicional suplementar ou especial sem prévia autoriza-

ção legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. 

Contas de 

Governo e 

Contas de 

Poderes 

 

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

Artigo 167. São vedados: 

[...] 

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

e sem indicação dos recursos correspondentes; 
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A regulamentação do inciso V do artigo 167 da Constituição Federal está contida 

no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, que foi recepcionada como Lei Complementar pela 

Constituição Federal: 

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

de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justifi-

cativa. 

§ 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 cré-

ditos adicionais, autorizados em Lei; 

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

possibilite ao Poder Executivo realizá-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 trans-

feridos e as operações de crédito a eles vinculadas. 

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

vo 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 arreca-

dação, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício. 

No Município de Vitória, a Lei Municipal nº 9.237/2017 (LOA 2018), dispõe nos 

artigos 7º a 9º sobre a autorização da abertura de créditos adicionais para o exercício de 2018: 

Artigo 7° Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a abrir créditos adi-

cionais 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 2018. 

 

Artigo 8° Ficam autorizados e excluídos do limite previsto no Artigo 7° desta Lei: 

I - os créditos adicionais suplementares: 

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

com o estabelecido no Parágrafo único do Artigo 66 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 exer-

cício anterior nos termos do inciso I do § 1° e § 2° do Artigo 43 da Lei Federal nº 

4.320, de 1964; 

e) destinados a suprir insuficiências nas dotações referentes à amortização e encar-

gos da dívida pública; 

 

Art. 9 º. A abertura de créditos adicionais suplementares, especiais e extraordinários, 

será gerenciada pela Secretaria de Fazenda. 

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

der Executivo, autorizar a abertura dos referidos créditos por meio de Decreto. 

Dessa forma, conforme exposto acima, a Câmara Municipal de Vitória dispunha 

de autorização legislativa para abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 
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30% (trinta por cento) do total da despesa fixada para o orçamento de 2018, ou seja, até o 

total de R$ 8.478.180,00 (oito milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, cento e oitenta re-

ais). 

Conforme pode ser conferido na Tabela 21, durante o exercício de 2018 as altera-

ções orçamentárias totalizaram R$ 3.931.506,00 (três milhões, novecentos e trinta e um mil, 

quinhentos e seis reais), e utilizou-se como fonte de recursos para a abertura dos créditos a 

anulação parcial de dotações orçamentárias autorizadas na Lei Municipal nº 9.237/2017 (LOA 

2018) para este Poder Legislativo. 

Desse montante, excetuando-se as exclusões explicitadas no inciso I do artigo 8º 

da Lei Municipal nº 9.237/2017 (LOA 2018), apenas as alterações orçamentárias que foram 

realizadas por meio de decretos emanados pelo Poder Executivo entram no cômputo do limite 

de abertura de créditos adicionais suplementares, uma vez que somente essas produziram alte-

rações nas dotações iniciais dos projetos/atividades, bem como nos grupos de despesa e/ou 

categoria econômica constantes na LOA 2018, totalizando R$ 1.858.700,00 (um milhão, oito-

centos e cinquenta e oito mil e setecentos reais).  

As alterações por meio de atos, que totalizaram R$ 2.072.806,00 (dois milhões, 

setenta e dois mil, oitocentos e seis reais), produziram modificações em nível de elemento e 

subelemento de despesa, também preservando inalterados os projetos/atividades originais.  

Sendo assim, para fins de apuração do cumprimento do limite máximo para a a-

bertura de créditos adicionais suplementares, destaca-se que a Câmara Municipal de Vitória 

utilizou apenas 6,58% dos 30% previamente autorizados no artigo 7º da Lei Municipal nº 

9.237/2017 (LOA 2018). 

Tabela 21 - Resumo dos atos que produziram alterações orçamentárias em 2018 

TIPO DE AUTORIZAÇÃO 
ANULAÇÃO 

(R$ 1,00) 

SUPLEMENTAÇÃO 

(R$ 1,00) 

Decretos 1.858.700,00 1.858.700,00 

Decreto nº 17.374/2018 106.000,00 106.000,00 

01.031.0038.2.0342 - Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos 

Sociais 
106.000,00 - 

3.1.90.11.01 106.000,00 - 

01.031.0038.2.0233 - Manutenção dos Serviços Administrativos - 29.000,00 

3.3.90.30.29 - 7.000,00 

4.4.90.52.17 - 22.000,00 

01.031.0038.2.0010 - Ações de Informática - 77.000,00 

3.3.90.39.17 - 77.000,00 

Decreto nº 17.385/2018 140.000,00 140.000,00 

01.031.0038.2.0236 - Manutenção e Conservação de Bens Imó- 140.000,00 - 
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TIPO DE AUTORIZAÇÃO 
ANULAÇÃO 

(R$ 1,00) 

SUPLEMENTAÇÃO 

(R$ 1,00) 

veis 

4.4.90.51.99 140.000,00 - 

01.031.0038.2.0233 - Manutenção dos Serviços Administrativos - 140.000,00 

4.4.90.52.24 - 140.000,00 

Decreto nº 17.418/2018 38.000,00 38.000,00 

01.031.0038.2.0245 - Modernização e Divulgação das Ações Le-

gislativas 
38.000,00 - 

3.3.90.32.04 38.000,00 - 

01.031.0038.2.0233 - Manutenção dos Serviços Administrativos - 38.000,00 

3.3.90.39.80 - 38.000,00 

Decreto nº 17.444/2018 51.800,00 51.800,00 

01.031.0038.2.0233 - Manutenção dos Serviços Administrativos 6.800,00 51.800,00 

3.3.90.30.44 - 6.800,00 

3.3.90.39.99 - 45.000,00 

4.4.90.52.24 6.800,00 - 

01.031.0038.2.0236 - Manutenção e Conservação de Bens Imó-

veis 
45.000,00 - 

3.3.90.39.99 45.000,00 - 

Decreto nº 17.462/2018 104.000,00 104.000,00 

01.031.0038.2.0233 - Manutenção dos Serviços Administrativos - 104.000,00 

3.3.90.30.16 - 104.000,00 

01.031.0038.2.0245 - Modernização e Divulgação das Ações Le-

gislativas 
104.000,00 - 

3.3.90.32.04 52.000,00 - 

3.3.90.39.82 52.000,00 - 

Decreto nº 17.471/2018 30.000,00 30.000,00 

01.031.0038.2.0342 - Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos 

Sociais 
30.000,00 30.000,00 

3.1.90.11.43 30.000,00 - 

3.1.91.13.03 - 30.000,00 

Decreto nº 17.478/2018 290.000,00 290.000,00 

01.031.0038.2.0233 - Manutenção dos Serviços Administrativos - 290.000,00 

3.3.90.46.01 - 290.000,00 

01.031.0038.2.0245 - Modernização e Divulgação das Ações Le-

gislativas 
120.000,00 - 

3.3.90.39.82 120.000,00 - 

01.031.0038.2.0010 - Ações de Informática 170.000,00 - 

4.4.90.52.19 170.000,00 - 

Decreto nº 17.495/2018 202.000,00 202.000,00 

01.031.0038.2.0245 - Modernização e Divulgação das Ações Le-

gislativas 
92.000,00 - 

3.3.90.32.09 51.000,00 - 

3.3.90.39.99 41.000,00 - 

01.031.0038.2.0239 - Desenvolvimento e Valorização de Recur-

sos Humanos 
30.000,00 - 

3.3.90.39.40 30.000,00 - 

01.031.0038.2.0233 - Manutenção dos Serviços Administrativos 80.000,00 202.000,00 

3.3.90.46.01 - 202.000,00 

4.4.90.52.24 80.000,00 - 

Decreto nº 17.501/2018 50.000,00 50.000,00 

01.031.0038.2.0342 - Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos 50.0000,0 50.000,00 
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TIPO DE AUTORIZAÇÃO 
ANULAÇÃO 

(R$ 1,00) 

SUPLEMENTAÇÃO 

(R$ 1,00) 

Sociais 

3.1.90.11.43 50.000,00 - 

3.1.91.13.03 - 50.000,00 

Decreto nº 17.505/2018 152.000,00 152.000,00 

01.031.0038.2.0342 - Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos 

Sociais 
110.000,00 - 

3.1.90.11.45 50.000,00 - 

3.1.90.11.74 60.000,00 - 

01.031.0038.2.0245 - Modernização e Divulgação das Ações Le-

gislativas 
30.000,00 - 

3.3.90.32.04 30.000,00 - 

01.031.0038.2.0239 - Desenvolvimento e Valorização de Recur-

sos Humanos 
12.000,00 - 

3.3.90.39.40 12.000,00 - 

01.031.0038.2.0233 - Manutenção dos Serviços Administrativos - 152.000,00 

3.3.90.46.01 - 152.000,00 

Decreto nº 17.576/2018 305.000,00 305.000,00 

01.031.0038.2.0342 - Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos 

Sociais 
- 305.000,00 

3.1.90.13.02 - 305.000,00 

01.031.0038.2.0245 - Modernização e Divulgação das Ações Le-

gislativas 
105.000,00 - 

3.3.90.39.82 105.000,00 - 

01.031.0038.2.0233 - Manutenção dos Serviços Administrativos 200.000,00 - 

3.3.90.46.01 200.000,00 - 

Decreto nº 17.587/2018 389.900,00 389.900,00 

01.031.0038.2.0342 - Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos 

Sociais 
- 350.000,00 

3.1.90.13.02 - 350.000,00 

01.031.0038.2.0236 - Manutenção e Conservação de Bens Imó-

veis 
83.890,00 39.900,00 

3.3.90.30.26 - 39.900,00 

4.4.90.51.99 83.890,00 - 

01.031.0038.2.0245 - Modernização e Divulgação das Ações Le-

gislativas 
70.723,00 - 

3.3.90.32.09 17.378,00 - 

3.3.90.32.99 7.000,00 - 

3.3.90.39.82 46.345,00 - 

01.031.0038.2.0239 - Desenvolvimento e Valorização de Recur-

sos Humanos 
20.000,00 - 

3.3.90.39.01 4.000,00 - 

4.4.90.52.08 5.000,00 - 

4.4.90.52.17 6.000,00 - 

4.4.90.52.24 5.000,00 - 

01.031.0038.2.0010 - Ações de Informática 96.000,00 - 

3.3.90.39.08 21.000,00 - 

3.3.90.39.17 75.000,00 - 

01.031.0038.2.0233 - Manutenção dos Serviços Administrativos 119.287,00 - 

4.4.90.52.06 13.930,00 - 

4.4.90.52.17 67.000,00 - 

4.4.90.52.18 22.825,00 - 
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TIPO DE AUTORIZAÇÃO 
ANULAÇÃO 

(R$ 1,00) 

SUPLEMENTAÇÃO 

(R$ 1,00) 

4.4.90.52.24 15.532,00 - 

 Atos 2.072.806,00 2.072.806,00 

Ato 6163/2018 3.220,00 3.220,00 

01.031.0038.2.0233 - Manutenção dos Serviços Administrativos 3.220,00 3.220,00 

3.3.90.30.25 - 3.220,00 

3.3.90.30.99 3.220,00 - 

Ato 6174/2018 338.000,00 338.000,00 

01.031.0038.2.0342 - Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos 

Sociais 
338.000,00 338.000,00 

3.1.91.13.02 - 338.000,00 

3.1.91.13.03 338.000,00 - 

Ato 6196/2018 47.850,00 47.850,00 

01.031.0038.2.0233 - Manutenção dos Serviços Administrativos 47.850,00 47.850,00 

3.3.90.39.23 - 47.850,00 

3.3.90.39.99 47.850,00 - 

Ato 6201/2018 33.000,00 33.000,00 

01.031.0038.2.0010 - Ações de Informática 33.000,00 33.000,00 

3.3.90.39.08 4.000,00 - 

3.3.90.39.39 29.000,00 - 

3.3.90.39.84 - 4.000,00 

3.3.90.39.99 - 29.000,00 

Ato 6202/2018 3.317,00 3.317,00 

01.031.0038.2.0342 - Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos 

Sociais 
3.317,00 3.317,00 

3.1.90.94.01 3.317,00 - 

3.1.90.94.99 - 3.317,00 

Ato 6209/2018 25.900,00 25.900,00 

01.031.0038.2.0010 - Ações de Informática 25.900,00 25.900,00 

3.3.90.39.11 25.900,00 - 

3.3.90.39.50 - 25.900,00 

Ato 6235/2018 52.160,00 52.160,00 

01.031.0038.2.0233 - Manutenção dos Serviços Administrativos 52.160,00 52.160,00 

3.3.90.30.29 - 7.000,00 

3.3.90.30.99 7.000,00 - 

3.3.90.39.01 160,00 - 

3.3.90.39.99 - 160,00 

4.4.90.52.17 - 45.000,00 

4.4.90.52.18 45.000,00 - 

Ato 6244/2018 3.500,00 3.500,00 

01.031.0038.2.0233 - Manutenção dos Serviços Administrativos 3.500,00 3.500,00 

3.3.90.39.19 3.500,00 - 

3.3.90.39.99 - 3.500,00 

Ato 6271/2018 4.300,00 4.300,00 

01.031.0038.2.0233 - Manutenção dos Serviços Administrativos 4.300,00 4.300,00 

3.3.90.30.16 4.300,00 - 

3.3.90.39.80 - 4.300,00 

Ato 6298/2018 500,00 500,00 

01.031.0038.2.0233 - Manutenção dos Serviços Administrativos 500,00 500,00 

3.3.90.39.29 - 500,00 

3.3.90.39.96 500,00 - 
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Controladoria Interna e Transparência (CIT) 

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1788, sala 402, Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP: 29.050-940 
Telefones: (27) 3334-4609/4540/4613 

TIPO DE AUTORIZAÇÃO 
ANULAÇÃO 

(R$ 1,00) 

SUPLEMENTAÇÃO 

(R$ 1,00) 

Ato 6308/2018 1.000,00 1.000,00 

01.031.0038.2.0342 - Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos 

Sociais 
1.000,00 1.000,00 

3.1.90.92.01 1.000,00 - 

3.1.90.92.05 - 1.000,00 

Ato 6315/2018 1.500,00 1.500,00 

01.031.0038.2.0233 - Manutenção dos Serviços Administrativos 1.500,00 1.500,00 

3.3.90.41.99 - 1.500,00 

3.3.90.92.99 1.500,00 - 

Ato 6340/2018 7.500,00 7.500,00 

01.031.0038.2.0233 - Manutenção dos Serviços Administrativos 7.500,00 7.500,00 

3.3.90.30.99 7.500,00 - 

3.3.90.39.80 - 7.500,00 

Ato 6364/2018 62.000,00 62.000,00 

01.031.0038.2.0342 - Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos 

Sociais 
62.000,00 62.000,00 

3.1.90.94.99 - 62.000,00 

3.1.90.96.01 62.000,00 - 

Ato 6377/2018 55,00 55,00 

01.031.0038.2.0342 - Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos 

Sociais 
55,00 55,00 

3.1.90.11.01 55,00 - 

3.1.90.13.17 - 55,00 

Ato 6382/2018 7.000,00 7.000,00 

01.031.0038.2.0342 - Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos 

Sociais 
7.000,00 7.000,00 

3.1.90.11.01 500,00 - 

3.1.90.13.17 - 500,00 

3.1.90.94.99 - 6.500,00 

3.1.90.96.01 6.500,00 - 

Ato 6396/2018 9.100,00 9.100,00 

01.031.0038.2.0233 - Manutenção dos Serviços Administrativos 9.100,00 9.100,00 

4.4.90.52.03 - 9.100,00 

4.4.90.52.18 9.100,00 - 

Ato 6428/2018 30.000,00 30.000,00 

01.031.0038.2.0233 - Manutenção dos Serviços Administrativos 30.000,00 30.000,00 

4.4.90.52.06 - 30.000,00 

4.4.90.52.18 30.000,00 - 

Ato 6436/2018 5.287,00 5.287,00 

01.031.0038.2.0233 - Manutenção dos Serviços Administrativos 5.287,00 5.287,00 

3.3.90.30.44 - 5.287,00 

3.3.90.30.99 5.287,00 - 

Ato 6511/2018 9.000,00 9.000,00 

01.031.0038.2.0233 - Manutenção dos Serviços Administrativos 9.000,00 9.000,00 

3.3.90.30.50 - 4.000,00 

3.3.90.30.99 - 5.000,00 

3.3.90.33.01 9.000,00 - 

Ato 6519/2018 19.890,00 19.890,00 

01.031.0038.2.0233 - Manutenção dos Serviços Administrativos 19.890,00 19.890,00 

3.3.90.30.16 5.650,00 - 

3.3.90.32.99 - 19.650,00 
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Controladoria Interna e Transparência (CIT) 

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1788, sala 402, Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP: 29.050-940 
Telefones: (27) 3334-4609/4540/4613 

TIPO DE AUTORIZAÇÃO 
ANULAÇÃO 

(R$ 1,00) 

SUPLEMENTAÇÃO 

(R$ 1,00) 

3.3.90.39.01 4.120,00 - 

3.3.90.39.29 - 240,00 

3.3.90.39.80 10.120,00 - 

Ato 6545/2018 6.300,00 6.300,00 

01.031.0038.2.0233 - Manutenção dos Serviços Administrativos 6.300,00 6.300,00 

3.3.90.30.21 - 6.300,00 

3.3.90.39.99 6.300,00 - 

Ato 6571/2018 36.000,00 36.000,00 

01.031.0038.2.0010 - Ações de Informática 36.000,00 36.000,00 

3.3.90.39.08 36.000,00 - 

3.3.90.39.11 - 36.000,00 

Ato 6585/2018 30.000,00 30.000,00 

01.031.0038.2.0342 - Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos 

Sociais 
30.000,00 30.000,00 

3.1.91.13.02 - 30.000,00 

3.1.91.13.03 30.000,00 - 

Ato 6627/2018 25.000,00 25.000,00 

01.031.0038.2.0233 - Manutenção dos Serviços Administrativos 25.000,00 25.000,00 

3.3.90.30.07 5.000,00 - 

3.3.90.39.01 10.000,00 - 

3.3.90.39.23 10.000,00 - 

3.3.90.39.64 - 25.000,00 

Ato 6628/2018 8.000,00 8.000,00 

01.031.0038.2.0233 - Manutenção dos Serviços Administrativos 8.000,00 8.000,00 

3.3.90.30.01 8.000,00 - 

3.3.90.39.64 - 8.000,00 

Ato 6647/2018 29.600,00 29.600,00 

01.031.0038.2.0342 - Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos 

Sociais 
29.600,00 29.600,00 

3.1.90.11.43 29.600,00 - 

3.1.90.94.99 - 29.600,00 

Ato 6660/2018 20.000,00 20.000,00 

01.031.0038.2.0342 - Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos 

Sociais 
20.000,00 20.000,00 

3.1.91.13.02 20.000,00 - 

3.1.91.13.03 - 20.000,00 

Ato 6662/2018 2.900,00 2.900,00 

01.031.0038.2.0233 - Manutenção dos Serviços Administrativos 2.900,00 2.900,00 

3.3.90.30.44 - 2.900,00 

3.3.90.30.99 2.900,00 - 

Ato 6665/2018 2.500,00 2.500,00 

01.031.0038.2.0233 - Manutenção dos Serviços Administrativos 2.500,00 2.500,00 

3.3.90.30.96 2.500,00 - 

3.3.90.30.99 - 2.500,00 

Ato 6677/2018 197.638,00 197.638,00 

01.031.0038.2.0342 - Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos 

Sociais 
111.173,00 111.173,00 

3.1.90.11.01 50.000,00 - 

3.1.90.11.31 - 50.000,00 

3.1.90.11.37 - 31.500,00 

3.1.90.94.01 - 29.673,00 
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Controladoria Interna e Transparência (CIT) 

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1788, sala 402, Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP: 29.050-940 
Telefones: (27) 3334-4609/4540/4613 

TIPO DE AUTORIZAÇÃO 
ANULAÇÃO 

(R$ 1,00) 

SUPLEMENTAÇÃO 

(R$ 1,00) 

3.1.90.94.99 29.673,00 - 

3.1.90.96.01 31.500,00 - 

01.031.0038.2.0236 - Manutenção e Conservação de Bens Imó-

veis 
86.465,00 86.465,00 

3.3.90.30.24 - 38.350,00 

3.3.90.30.26 - 42.585,00 

3.3.90.30.28 - 2.065,00 

3.3.90.30.42 - 3.465,00 

3.3.90.37.02 21.000,00 - 

3.3.90.39.16 21.585,00 - 

3.3.90.39.17 38.350,00 - 

3.3.90.39.99 5.530,00 - 

Ato 6678/2018 8.731,00 8.731,00 

01.031.0038.2.0236 - Manutenção e Conservação de Bens Imó-

veis 
8.731,00 8.731,00 

4.4.90.51.99 8.731,00 - 

4.4.90.52.18 - 8.731,00 

Ato 6691/2018 1.400,00 1.400,00 

01.031.0038.2.0010 - Ações de Informática 1.400,00 1.400,00 

3.3.90.39.17 1.400,00 - 

3.3.90.39.50 - 1.400,00 

Ato 6721/2018 2.500,00 2.500,00 

01.031.0038.2.0233 - Manutenção dos Serviços Administrativos 2.500,00 2.500,00 

3.3.90.39.80 2.500,00 - 

3.3.90.39.99 - 2.500,00 

Ato 6726/2018 116.000,00 116.000,00 

01.031.0038.2.0342 - Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos 

Sociais 
116.000,00 116.000,00 

3.1.90.11.43 116.000,00 - 

3.1.90.13.17 - 45.500,00 

3.1.90.92.05 - 70.500,00 

Ato 6740/2018 40.000,00 40.000,00 

01.031.0038.2.0236 - Manutenção e Conservação de Bens Imó-

veis 
40.000,00 40.000,00 

3.3.90.30.26 40.000,00 - 

3.3.90.37.03 - 40.000,00 

Ato 6750/2018 130.000,00 130.000,00 

01.031.0038.2.0342 - Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos 

Sociais 
130.000,00 130.000,00 

3.1.90.11.31 - 130.000,00 

3.1.90.11.45 130.000,00 - 

Ato 6773/2018 20,00 20,00 

01.031.0038.2.0342 - Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos 

Sociais 
20,00 20,00 

3.1.90.13.17 - 20,00 

3.1.90.92.05 20,00 - 

Ato 6781/2018 10.000,00 10.000,00 

01.031.0038.2.0233 - Manutenção dos Serviços Administrativos 10.000,00 10.000,00 

3.3.90.39.80 10.000,00 - 

3.3.90.46.01 - 10.000,00 

Ato 6786/2018 4.200,00 4.200,00 
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Controladoria Interna e Transparência (CIT) 

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1788, sala 402, Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP: 29.050-940 
Telefones: (27) 3334-4609/4540/4613 

TIPO DE AUTORIZAÇÃO 
ANULAÇÃO 

(R$ 1,00) 

SUPLEMENTAÇÃO 

(R$ 1,00) 

01.031.0038.2.0233 - Manutenção dos Serviços Administrativos 700,00 700,00 

3.3.90.30.39 700,00 - 

3.3.90.30.44 - 700,00 

01.031.0038.2.0245 - Modernização e Divulgação das Ações Le-

gislativas 
3.500,00 3.500,00 

3.3.90.32.99 3.500,00 - 

3.3.90.39.99 - 3.500,00 

Ato 6789/2018 25.000,00 25.000,00 

01.031.0038.2.0342 - Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos 

Sociais 
25.000,00 25.000,00 

3.1.90.11.45 25.000,00 - 

3.1.90.94.01 - 25.000,00 

Ato 6790/2018 14.000,00 14.000,00 

01.031.0038.2.0342 - Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos 

Sociais 
14.000,00 14.000,00 

3.1.90.11.01 14.000,00 - 

3.1.90.11.37 - 14.000,00 

Ato 6820/2018 80.000,00 80.000,00 

01.031.0038.2.0233 - Manutenção dos Serviços Administrativos 80.000,00 80.000,00 

3.3.90.14.14 2.400,00 - 

3.3.90.30.16 32.000,00 - 

3.3.90.30.21 3.400,00 - 

3.3.90.30.39 2.800,00 - 

3.3.90.30.96 2.500,00 - 

3.3.90.33.01 13.500,00 - 

3.3.90.39.01 3.000,00 - 

3.3.90.39.23 5.500,00 - 

3.3.90.39.35 - 72.000,00 

3.3.90.39.36 - 8.000,00 

3.3.90.39.39 2.000,00 - 

3.3.90.39.80 3.000,00 - 

3.3.90.39.96 4.400,00 - 

3.3.90.92.99 3.500,00 - 

3.3.90.93.99 2.000,00 - 

Ato 6833/2018 34.338,00 34.338,00 

01.031.0038.2.0342 - Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos 

Sociais 
30.000,00 30.000,00 

3.1.90.11.43 30.000,00 - 

3.1.90.13.02 - 30.000,00 

01.031.0038.2.0236 - Manutenção e Conservação de Bens Imó-

veis 
4.338,00 4.338,00 

3.3.90.30.26 3.582,00 - 

3.3.90.37.02 756,00 - 

3.3.90.39.17 - 4.338,00 

Ato 6866/2018 577.900,00 577.900,00 

01.031.0038.2.0342 - Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos 

Sociais 
562.900,00 562.900,00 

3.1.90.11.01 - 518.000,00 

3.1.90.11.09 15.000,00 - 

3.1.90.11.31 - 8.100,00 

3.1.90.11.43 - 2.100,00 
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Controladoria Interna e Transparência (CIT) 

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1788, sala 402, Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP: 29.050-940 
Telefones: (27) 3334-4609/4540/4613 

TIPO DE AUTORIZAÇÃO 
ANULAÇÃO 

(R$ 1,00) 

SUPLEMENTAÇÃO 

(R$ 1,00) 

3.1.90.11.45 188.100,00 - 

3.1.90.11.74 118.000,00 - 

3.1.90.11.75 - 4.200,00 

3.1.90.13.02 241.800,00 - 

3.1.90.94.01 - 30.500,00 

01.031.0038.2.0236 - Manutenção e Conservação de Bens Imó-

veis 
15.000,00 15.000,00 

3.3.90.30.26 15.000,00 - 

3.3.90.37.02 - 15.000,00 

Ato 6879/2018 700,00 700,00 

01.031.0038.2.0342 - Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos 

Sociais 
700,00 700,00 

3.1.90.13.02 700,00 - 

3.1.90.13.17 - 700,00 

Ato 6880/2018 5.000,00 5.000,00 

01.031.0038.2.0342 - Pagamento de Pessoal Ativo e Encargos 

Sociais 
5.000,00 5.000,00 

3.1.90.13.02 5.000,00 - 

3.1.90.13.17 - 5.000,00 

Ato 6884/2018 1.000,00 1.000,00 

01.031.0038.2.0233 - Manutenção dos Serviços Administrativos 1.000,00 1.000,00 

3.3.90.30.29 1.000,00 - 

3.3.90.46.01 - 1.000,00 

Total 3.931.506,00 3.931.506,00 

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. 

2.2.14  Créditos adicionais – decreto executivo 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se os créditos adicionais (suplementares ou especiais) autorizados por lei foram 

abertos mediante edição de decreto executivo 

Contas de 

Governo 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.2.15  Créditos orçamentários – transposição, remanejamento e transferências 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

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. 

Contas de 

Governo 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 
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Controladoria Interna e Transparência (CIT) 

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1788, sala 402, Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP: 29.050-940 
Telefones: (27) 3334-4609/4540/4613 

2.2.16  Autorização orçamentária para cobertura de déficit 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se houve utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orça-

mentos fiscal e da seguridade social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, 

fundações e fundos, inclusive dos mencionados no art. 165, § 5º da CRFB/88. 

Contas de 

Governo 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.2.17  Autorização legislativa para instituição de fundos de qualquer natureza 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se houve instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legisla-

tiva. 

Contas de 

Governo 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.2.18  Realização de investimentos plurianuais 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se foram iniciados investimentos cuja execução ultrapasse um exercício financeiro 

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

Contas de 

Gestão  

(Todas as UG’s) 

 

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

Artigo 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 inclu-

são, sob pena de crime de responsabilidade. 

A despesa empenhada com investimento na Câmara Municipal de Vitória, durante 

o exercício de 2018, totalizou R$ 186.647,98 (cento e oitenta e seis mil, seiscentos e quarenta 

e sete reais e noventa e oito centavos) e referiu-se à compra de equipamentos e materiais per-

manentes (Natureza de Despesa 4.4.90.52.00). Não houve durante o exercício de 2018 a reali-

zação de nenhum investimento que ultrapassasse o exercício financeiro. 
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Controladoria Interna e Transparência (CIT) 

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1788, sala 402, Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP: 29.050-940 
Telefones: (27) 3334-4609/4540/4613 

2.2.19  Créditos extraordinários – abertura 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se houve abertura de créditos extraordinários para realização de despesas que não 

atenderam situações imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção 

interna ou calamidade pública, observado o disposto no art. 62 da CRFB/88. 

Contas de 

Governo 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.2.20  Execução da programação financeira de desembolso 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar a execução da programação financeira de desembolso e o seu comportamento em 

relação à previsão, bem como, se for o caso, as razões determinantes do déficit financeiro. 

Contas de 

Governo 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.2.21  Transparência na gestão – instrumentos de planejamento e demonstrativos fiscais 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

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. 

Contas de 

Governo 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.2.22  Transparência na gestão – execução orçamentária 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se foi objeto de divulgação, em tempo real, de informações pormenorizadas da 

execução orçamentária e financeira, observadas as disposições contidas no artigo 48-A da 

LRF. 

Contas de 

Governo 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.2.23  Transparência na gestão – prestação de contas 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se as contas do chefe do Poder Executivo ficaram disponíveis, durante todo o exer-

cício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, 

para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade. 

Contas de 

Governo 
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Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.2.24  Escrituração e consolidação das contas públicas 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se a escrituração e consolidação contábil das contas públicas obedeceu ao que dis-

põe o artigo 50 da LRF e as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público.  

Contas de 

Gestão  

(Todas as UG’s) 

 

Este ponto de controle não foi analisado por esta Controladoria Interna e Transpa-

rência para o exercício de 2018. 

2.2.25  Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal – 

elaboração 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se os demonstrativos fiscais que integram o RREO e o RGF foram elaborados em 

observância às normas editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional. 

Contas de 

Governo 

 

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

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

mestre, relatório resumido da execução orçamentária. 

Dessa forma, por ser parte do Poder Legislativo, a Câmara Municipal de Vitória 

está desobrigada da elaboração e publicação do Relatório Resumido de Execução Orçamentá-

ria (RREO). 

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

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

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

gãos 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; 

III - Presidente de Tribunal e demais membros de Conselho de Administração ou 

órgão decisório equivalente, conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Ju-

diciário; 

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: 
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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 in-

ciso 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 cance-

lados; 

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 previs-

ta no § 2º do art. 51. 

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

nizada, segundo modelos que poderão ser atualizados pelo conselho de que trata o 

art. 67. 

Os Relatórios de Gestão Fiscal relativos ao exercício de 2018 foram elaborados 

sob as diretrizes do Manual de Demonstrativos Fiscais, publicado pela Secretaria do Tesouro 

Nacional
14

.  

Os Relatórios de Gestão Fiscal foram assinados digitalmente pelo presidente da 

Câmara Municipal de Vitória, pela controladora interna e pelo diretor financeiro e contábil e 

publicados e homologados no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público 

Brasileiro (SICONFI), no sítio da Secretaria do Tesouro Nacional, publicados no Diário Ofi-

cial do Poder Legislativo Municipal de Vitória e afixados no mural de avisos da Câmara Mu-

                                                 
14

  BRASIL. Secretaria do Tesouro Nacional. Manual de Demonstrativos Fiscais: aplicado à União e aos 

Estados, Distrito Federal e Municípios. 8. ed. Brasília: Secretaria do Tesouro Nacional, Subsecretaria de 

Contabilidade Pública, Coordenação-Geral de Normas de Contabilidade Aplicadas à Federação, 2017. 661 p. 

Disponível em: 

<https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/592968/MDF+8a.+Edi%C3%A7%C3%A3o+-

+vers%C3%A3o+18-06-18/6b4b8423-26c3-473b-a8ad-b2fb10ad53eb>. 
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nicipal de Vitória após a publicação oficial. As datas de homologação no SICONFI e publica-

ção no Diário Oficial estão discriminadas no Quadro 3. 

Quadro 3 - Datas de homologação e publicação do RGF relativos ao exercício de 2018 

RELATÓRIO DE 

GESTÃO FISCAL 

HOMOLOGAÇÃO 

SICONFI 

PUBLICAÇÃO  

DIÁRIO OFICIAL 

1º quadrimestre 30/05/2018 30/05/2018 

2º quadrimestre 24/09/2018 25/09/2018 

3º quadrimestre 30/01/2019 30/01/2019 

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

de Vitória. 

2.2.26  Limitação para custeio de despesas 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se o Município contribuiu para o custeio de despesas de competência de outros 

entes da Federação sem observar o que dispõe o artigo 62 da LRF.  

Contas de 

Governo 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.2.27  Concessão de privilégios fiscais para empresas públicas ou sociedades de econo-

mia mista 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se houve concessão de privilégios fiscais para empresas públicas ou sociedades de 

economia mista não extensivos ao setor privado. 

Contas de 

Governo 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.2.28  Pagamentos de passivos – ordem cronológica das exigibilidades 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se os passivos estão sendo pagos em ordem cronológica de suas exigibilidades. 

Contas de 

Gestão  

(Todas as UG’s) 

 

Este ponto de controle não foi analisado por esta Controladoria Interna e Transpa-

rência para o exercício de 2018. 
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2.2.29  Déficit orçamentário – medidas de contenção 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

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 e 

financeiro. 

Contas de 

Governo e 

Contas de 

Gestão dos 

Poderes 

 

O artigo 9º da Lei Federal Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade 

Fiscal – LRF), estabelece que: 

Artigo 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 estabele-

cidas 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 di-

retrizes orçamentárias. 

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

ção 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 constitu-

cionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dí-

vida, e as ressalvadas pela lei de diretrizes orçamentárias. 

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

moverem a limitação no prazo estabelecido no caput, é o Poder Executivo autoriza-

do 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 de-

monstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em au-

diência pública na comissão referida no § 1º do artigo 166 da Constituição ou equi-

valente nas Casas Legislativas estaduais e municipais. 

A Lei Municipal nº 9.157/2017 (Lei de Diretrizes Orçamentárias 2018 – LDO 

2018), prevê no artigo 24 que, 

Artigo 24. No caso de necessidade de limitação de empenho das dotações orçamen-

tárias e de movimentação financeira, a serem efetivadas nas hipóteses previstas no 

Artigo 9º e no inciso II § 1º do Artigo 31 da Lei Complementar nº 101, de 2000, esta 

limitação será aplicada aos Poderes Executivo e Legislativo de forma proporcional à 

participação de seus orçamentos, excluídas as duplicidades, na lei orçamentária anu-

al, e incidirá sobre “outras despesas correntes”, “investimentos” e “inversões finan-

ceiras”. 

Parágrafo único. O repasse financeiro a que se refere o Artigo 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 2018, o Município de Vitória superou 

a meta de resultado primário para o exercício de 2018, fixada na Lei Municipal nº 9.157/2017 
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(LDO 2018) no valor de R$ -104.286.446,00 (cento e quatro milhões, duzentos e oitenta e 

seis mil, quatrocentos e quarenta e sete reais), tendo apresentado um superávit primário de R$ 

16.125.442,05 (dezesseis milhões, cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e quarenta e dois 

reais e cinco centavos). Sendo assim, não houve a necessidade de se editar nenhum ato de 

limitação de empenho no Município para o exercício em questão. 

2.2.30  Despesa – realização de despesas - irregularidades 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se foram realizadas despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao 

patrimônio público, ilegais e/ou ilegítimas. 

Contas de 

Gestão  

(Todas as UG’s) 

 

Conforme estabelecido nos artigos 15 a 17 da Lei Complementar Federal nº 

101/2000: 

Artigo 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio 

público a geração de despesa ou assunção de obrigação que não atendam o disposto 

nos arts. 16 e 17. 

Artigo 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acar-

rete aumento da despesa será acompanhado de: 

I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar 

em vigor e nos dois subsequentes; 

II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamen-

tária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano pluri-

anual e com a lei de diretrizes orçamentárias. 

§ 1
o
 Para os fins desta Lei Complementar, considera-se: 

I - adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação específica e 

suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas 

as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de tra-

balho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício; 

II - compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a despesa 

que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses 

instrumentos e não infrinja qualquer de suas disposições. 

§ 2
o
 A estimativa de que trata o inciso I do caput será acompanhada das premissas e 

metodologia de cálculo utilizadas. 

§ 3
o
 Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante, nos ter-

mos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias. 

§ 4
o
 As normas do caput constituem condição prévia para: 

I - empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras; 

II - desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3
o 

do artigo 182 da Cons-

tituição. 

Artigo 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente deriva-

da de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a 

obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios. 

§ 1
o
 Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser 

instruídos com a estimativa prevista no inciso I do artigo 16 e demonstrar a origem 

dos recursos para seu custeio. 
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§ 2
o
 Para efeito do atendimento do § 1

o
, o ato será acompanhado de comprovação de 

que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previs-

tas no anexo referido no § 1
o
 do artigo 4

o
, devendo seus efeitos financeiros, nos pe-

ríodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela re-

dução permanente de despesa. 

§ 3
o
 Para efeito do § 2

o
, considera-se aumento permanente de receita o proveniente 

da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tri-

buto ou contribuição. 

§ 4
o
 A comprovação referida no § 2

o
, apresentada pelo proponente, conterá as pre-

missas e metodologia de cálculo utilizadas, sem prejuízo do exame de compatibili-

dade da despesa com as demais normas do plano plurianual e da lei de diretrizes or-

çamentárias. 

§ 5
o
 A despesa de que trata este artigo não será executada antes da implementação 

das medidas referidas no § 2
o
, as quais integrarão o instrumento que a criar ou au-

mentar. 

§ 6
o
 O disposto no § 1

o
 não se aplica às despesas destinadas ao serviço da dívida 

nem ao reajustamento de remuneração de pessoal de que trata o inciso X do artigo 

37 da Constituição. 

§ 7
o
 Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo de-

terminado. 

Conforme estabelecido no artigo 4º da Lei Federal nº 4.320/1964: 

Artigo 4º A Lei de Orçamento compreenderá todas as despesas próprias dos órgãos 

do Governo e da administração centralizada, ou que, por intermédio deles se devam 

realizar, observado o disposto no artigo 2°. 

Conforme analisado no item 1.4.8, no decorrer do exercício de 2018, instituíram-

se, por meio da Lei Municipal nº 9.243/2018, publicada no Diário Oficial do Legislativo do 

dia 30/01/2018, duas novas gratificações na estrutura remuneratória da Câmara Municipal de 

Vitória. Entretanto, ressalta-se que não consta no Projeto de Lei nº 349/2017, que originou a 

Lei Municipal nº 9.243/2018:  

a) a declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação 

orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade 

com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias, conforme 

estabelecido no inciso II do artigo 16 da Lei Complementar Federal nº 

101/2000;  

b) a demonstração da origem dos recursos para seu custeio, conforme estabe-

lecido no § 1º do artigo 17 da Lei Complementar Federal nº 101/2000; e  

c) a comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetaria as me-

tas de resultados fiscais, nem as medidas de compensação mediante a re-
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dução permanente de despesa, conforme estabelecido no § 2º do artigo 17 

da Lei Complementar Federal nº 101/2000. 

As irregularidades listadas acima foram detectadas durante as análises deste rela-

tório e serão encaminhadas à Presidência da Câmara Municipal de Vitória para adoção das 

medidas necessárias à correção dos vícios de ilegalidade constatados, tendo em vista as impli-

cações de irregularidade da despesa e demais consequências previstas no artigo 15 da Lei 

Complementar Federal nº 101/2000. 

2.2.31  Despesa – liquidação 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se foram observados os pré-requisitos estabelecidos no artigo 63 da Lei Federal nº 

4.320/64 para a liquidação das despesas.  

Contas de 

Gestão  

(Todas as UG’s) 

 

Este ponto de controle não foi analisado por esta Controladoria Interna e Transpa-

rência para o exercício de 2018. 

2.2.32  Pagamento de despesas sem regular liquidação 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se houve pagamento de despesa sem sua regular liquidação. 

Contas de 

Gestão (Todas 

as UG’s) 

 

Segundo o artigo 62 da Lei Federal nº 4.320/1964, 

Artigo 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua re-

gular liquidação. 

Destaca-se que, por conta do sistema contábil utilizado, todas as despesas realiza-

das pela Câmara Municipal de Vitória só podem ser pagas após a sua liquidação, uma vez que 

o próprio sistema impede a emissão da ordem de pagamento sem que se obedeça às fases re-

gulares de tramitação da despesa: empenho, liquidação e pagamento. 
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2.2.33  Despesa – desvio de finalidade 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se houve desvio de finalidade na execução das despesas decorrentes de recursos 

vinculados. 

Contas de 

Gestão  

(Todas as UG’s) 

 

Conforme estabelecido no parágrafo único do artigo 8º, da Lei Complementar Fe-

deral nº 101/2000, 

Art. 8
o
 Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispu-

ser a lei de diretrizes orçamentárias e observado o disposto na alínea c do inciso I do 

art. 4
o
, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de 

execução mensal de desembolso. 

Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão uti-

lizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exer-

cício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. 

Todos os recursos recebidos pela Câmara Municipal de Vitória em 2018 provie-

ram do Tesouro Municipal sob a forma de duodécimo, sem qualquer vinculação na sua apli-

cação. 

2.2.34  Despesa – auxílios, contribuições e subvenções 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se houve concessão de auxílios, contribuições ou subvenções a entidades privadas 

sem previsão na LDO, na LOA e em lei específica. 

Contas de 

Gestão  

(Todas as UG’s) 

 

Em 2018, a Câmara Municipal de Vitória não realizou nenhuma transferência de 

recursos para qualquer entidade. Todas as despesas foram executadas por aplicação direta. 

2.2.35  Despesa – subvenção social 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se a concessão de subvenção social obedeceu o disposto no art. 16, da Lei Federal 

nº 4.320/1964, especialmente no que se refere o seu parágrafo único.  

Contas de 

Gestão  

(Todas as UG’s) 

 

Conforme estabelecido no artigo 16, da Lei Federal nº 4.320/1964, 

Art. 16. Fundamentalmente e nos limites das possibilidades financeiras a concessão 

de subvenções sociais visará a prestação de serviços essenciais de assistência social, 
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médica e educacional, sempre que a suplementação de recursos de origem privada 

aplicados a esses objetivos, revelar-se mais econômica. 

Parágrafo único. O valor das subvenções, sempre que possível, será calculado com 

base em unidades de serviços efetivamente prestados ou postos à disposição dos in-

teressados obedecidos os padrões mínimos de eficiência prèviamente fixados. 

Em 2018, a Câmara Municipal de Vitória não realizou nenhuma transferência de 

recursos para qualquer entidade. Todas as despesas foram executadas por aplicação direta. 

Além disso, conforme explicitado no Parecer Consulta TC-004/2017 do Tribunal 

de Contas do Estado do Espírito Santo, o Poder Legislativo está impossibilitado de realizar 

transferências de recursos financeiros de suas dotações orçamentárias a entidades sem fins 

lucrativos. 

[...] Depreende-se do dispositivo acima mencionado que as subvenções sociais 

visam suplementar os recursos de origem privada, com o fim de prestação de 

serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, e como estes ser-

viços essenciais enumerados no Art. 16, não são da competência do poder legis-

lativo, uma vez que não fazem parte das atividades incluídas como funções típi-

cas ou atípicas do legislativo, não pode a Câmara Municipal conceder subven-

ções sociais, sob pena de afrontar o princípio da legalidade. [...]  

2.3  GESTÃO PATRIMONIAL 

2.3.1  Passivos contingentes – reconhecimento de precatórios judiciais 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se os precatórios judiciais e demais passivos contingentes estão sendo devidamente 

reconhecidos e evidenciados no balanço patrimonial 

Contas de 

Gestão  

(Todas as UG’s) 

 

Conforme estabelecido no artigo 100, da Constituição Federal, 

Artigo 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, 

Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente 

na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respec-

tivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e 

nos créditos adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitu-

cional nº 62, de 2009). (Vide Emenda Constitucional nº 62, de 2009) (Vide ADI 

4425) 

Segundo o artigo 67 da Lei Federal nº 4.320/1964 

Artigo 67. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em virtude de sentença ju-

diciária, far-se-ão na ordem de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos 

respectivos, sendo proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orça-

mentárias e nos créditos adicionais abertos para êsse fim. 
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A Câmara Municipal de Vitória não possui precatórios registrados, haja vista não 

possuir nenhuma sentença judicial transitado em julgado que lhe obrigasse o reconhecimento 

de passivo financeiro para pagamento. 

2.3.2  Dívida pública – precatórios - pagamento 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se os precatórios judiciais estão sendo objeto de pagamento, obedecidas as regras de 

liquidez estabelecidas na CRFB/88. 

Contas de 

Gestão  

(Todas as UG’s) 

 

Segundo o artigo 100, da Constituição Federal, 

Artigo 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, 

Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente 

na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respec-

tivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e 

nos créditos adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitu-

cional nº 62, de 2009). (Vide Emenda Constitucional nº 62, de 2009) (Vide ADI 

4425) 

No exercício de 2018 a Câmara Municipal de Vitória não realizou nenhum paga-

mento de precatório, haja vista não possuir nenhuma sentença judicial transitado em julgado 

que lhe obrigasse o reconhecimento de passivo financeiro para pagamento no exercício. 

2.3.3  Evidenciação de resultados – consolidação 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Verificar se os demonstrativos contábeis consolidam a execução orçamentária, financeira e 

patrimonial das unidades gestoras que integram o ente da federação, inclusive estatais de-

pendentes e consórcios públicos. 

Contas de 

Governo 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 
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2.3.4  Dívida ativa e demais créditos tributários – cancelamento 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se houve comprovação do fato motivador para o cancelamento de dívida ativa e/ou 

demais créditos tributários, se houve previsão legal para a prática desses atos e se o impacto 

econômico-financeiro não comprometeu metas de resultados previstas na LDO. 

Contas de 

Governo 

(consolidação) e 

Contas de 

Gestão (UG 

responsável pela 

dívida ativa) 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.3.5  Cancelamento de passivos 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se houve cancelamento de passivos sem comprovação do fato motivador.  

Contas de 

Gestão  

(Todas as UG’s) 

 

Após a verificação do movimento das liquidações, constatou-se que não houve 

cancelamento de nenhuma despesa com fato gerador ocorrido, relativa ao exercício de 2018.  

2.4  LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 

2.4.1  Transferências voluntárias – exigências 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se houve realização de transferências voluntárias para outro Ente da Federação e, no 

caso, de ocorrência, se as disposições contidas no § 1º, do artigo 25, da LRF foram observa-

das. 

Contas de 

Governo 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.4.2  Dívida pública – precatórios – integração na dívida consolidada 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se os precatórios judiciais não pagos durante a execução do orçamento que nele 

foram incluídos integram a dívida consolidada, para fins de aplicação dos limites estabele-

cidos pela Resolução nº 40/2001 do Senado Federal. 

Contas de 

Governo 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 
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2.4.3  Dívida pública – originalmente superior ao limite – redução do valor excedente 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se a dívida consolidada líquida do Estado/Município, no final do exercício de 2001, 

excedia os limites estabelecidos nos incisos I e II, do artigo 3º, da Resolução nº 40/2001 do 

Senado Federal, respectivamente e, em caso positivo, verificar se o valor excedente está 

sendo reduzido à razão de 1/15 (um quinze avos) por exercício. 

Contas de 

Governo 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.4.4  Dívida pública – evidenciação no RGF 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Nos casos em que a dívida consolidada líquida do Estado/Município ultrapassou o limite e o 

valor excedente está sendo reduzido na forma do inciso I, do artigo 4º, avaliar se o limite 

apurado anualmente, após a aplicação da redução de 1/15 (um quinze avos) está sendo re-

gistrado no Relatório de Gestão Fiscal a que se refere o art. 54 da Lei Complementar nº 101, 

de 2000. 

Contas de 

Governo 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.4.5  Dívida pública – extrapolação de limite no decorrer da execução orçamentária – 

redução do valor excedente 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se o Estado/Município, mesmo não apresentando, no exercício de 2001, dívida 

consolidada líquida superior aos limites estabelecidos nos incisos I e II, do artigo 3º, nos 

exercícios subsequentes a 2001 incorreram no descumprimento desses limites. Em caso 

positivo, avaliar se a regra do inciso I, do artigo 4º, está sendo aplicada a partir do exercício 

que ocorreu o descumprimento. 

Contas de 

Governo 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.4.6  Operação de crédito – instituição financeira controlada 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se o Estado/Município realizou operação de crédito com instituição financeira esta-

tal sob seu controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo. 

Contas de 

Governo 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 
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2.4.7  Operação de crédito – instituição financeira controlada 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se foi realizada contratação de operação de crédito em que seja prestada garantia ao 

Estado/Município por instituição financeira por ele controlada. 

Contas de 

Governo 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.4.8  Operação de crédito – vedações 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se o Estado/Município contratou operação de crédito no exercício, estando impossi-

bilidade de realizar tal operação em decorrência do descumprimento da regra estabelecida 

pelo artigo 4º da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal. 

Contas de 

Governo 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.4.9  Operação de crédito – vedações 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se o Estado/Município incorreu em qualquer das vedações previstas no artigo 5º, da 

Resolução nº 43/2001, do Senado Federal. 

Contas de 

Governo 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.4.10  Operação de crédito – despesas de capital 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se houve realização de operações de crédito em valor superior ao montante das 

despesas de capital, apurado na forma estabelecida pelo artigo 6º, da Resolução nº 43/2001 

do Senado Federal. 

Contas de 

Governo 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.4.11  Operação de crédito – limite global 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se o montante global das operações de crédito realizadas pelo Estado/Município no 

exercício financeiro ultrapassou o limite de 16% (dezesseis por cento) da receita corrente 

líquida. 

Contas de 

Governo 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 
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2.4.12  Operação de crédito – limite para amortizações, juros e mais encargos 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se o comprometimento anual com amortizações, juros e demais encargos da dívida 

consolidada, inclusive relativos a valores a desembolsar de operações de crédito já contrata-

das e a contratar, não excedeu a 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) da receita 

corrente líquida. 

Contas de 

Governo 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.4.13  Operação de crédito – concessão de garantias e contragarantias 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se houve concessão de garantias pelo Estado/Município a operações de crédito 

interno e externo. Existindo, verificar se foram observadas as condições estabelecidas no 

artigo 40 da LRF. 

Contas de 

Governo 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.4.14  Operação de crédito – concessão de garantias e contragarantias 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se as exigências contidas no artigo 18, da Resolução nº 43/2001 do Senado Federal 

foram observadas. 

Contas de 

Governo 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.4.15  Operação de crédito – concessão de garantias e contragarantias – limite 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se o saldo global das garantias concedidas pelo Estado/Município não excedeu a 

22% (vinte e dois por cento) da receita corrente líquida. 

Contas de 

Governo 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.4.16  Operação de crédito – cláusulas contratuais vedadas 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se foram incluídas cláusulas vedadas pelo artigo 20, da Resolução nº 43/2001 do 

Senado Federal nos contratos relativos a operações de crédito firmados pelo Esta-

do/Município. 

Contas de 

Governo 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 
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2.4.17  Operação de crédito por antecipação de receita orçamentária – exigências para 

contratação 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se houve contratação de operação de crédito por antecipação de receita orçamentá-

ria no exercício. Existindo, avaliar se foram observadas as exigências contidas nos incisos I, 

II e III, do artigo 38 da LRF. 

Contas de 

Governo 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.4.18  Operação de crédito por antecipação de receita orçamentária – vedações 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se houve contratação de operação de crédito por antecipação de receita orçamentá-

ria no exercício nas situações vedadas pelo inciso IV, do art. 38, da LRF. 

Contas de 

Governo 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.5  GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 

2.5.1  Retenção de impostos, contribuições sociais e previdenciárias 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se foram realizadas as retenções na fonte e o devido recolhimento, de impostos, 

contribuições sociais e contribuições previdenciárias, devidas pelas pessoas jurídicas contra-

tadas pela administração pública. 

Contas de 

Gestão  

(Todas as UG’s) 

 

Este ponto de controle não foi analisado por esta Controladoria Interna e Transpa-

rência para o exercício de 2018. 

2.5.2  Base de cálculo de contribuições - RPPS 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Verificar a existência de uma base de contribuição regulamentada no ente e se contribuições 

previdenciárias estão sendo calculadas e retidas respeitando essa base de cálculo. 

Contas de 

Governo e 

Contas de 

Gestão  

(Todas as UG’s) 

 

A base de cálculo para a cobrança das contribuições previdenciárias devidas ao 

RPPS está estabelecida na Lei Municipal nº 4.399/1997, que assim dispõe: 
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Artigo 34 A Previdência Municipal será custeada mediante recursos de contribui-

ções compulsórias do município, da Câmara Municipal, Autarquias e dos demais ór-

gãos empregadores abrangidos por esta lei, dos segurados e por outros recursos que 

lhe forem atribuídos. 

[...] 

Artigo 36 As contribuições mensais previdenciárias serão compulsórias e equivalem 

aos seguintes percentuais: 

I - contribuição mensal compulsória, do segurado que tenha ingressado no serviço 

público até a data da publicação desta Lei, e dos pensionistas, deduzida em folha, 

nos seguintes percentuais: (Redação dada pela Lei nº 6172/2004) 

a) 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração dos segurados ativos; (Re-

dação dada pela Lei nº 6277/2005) 

[...] 

II – 11% (onze por cento), de contribuição mensal compulsória, do segurado ativo, 

que tenha ingressado no serviço público a partir da data da publicação desta Lei, cal-

culada sobre a remuneração. (Redação dada pela Lei nº 6277/2005) 

III – 22% (vinte e dois por cento) de contribuição compulsória mensal do Município, 

da Câmara Municipal, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais, estabe-

lecidas nos incisos I e II. (Redação dada pela Lei nº 6494/2005) 

§ 1º Entende-se por remuneração os valores constituídos pelo vencimento ou subsí-

dio do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes, das gratifi-

cações e adicionais ou demais vantagens de qualquer natureza, incorporadas ou in-

corporáveis, estabelecidas em lei, percebidas pelo segurado, excluindo, para efeito 

do desconto previdenciário, as parcelas abaixo: (Redação dada pela Lei nº 

6172/2004)  

a) salário família; (Redação dada pela Lei nº 6172/2004) 

b) diária; (Redação dada pela Lei nº 6172/2004) 

c) ajuda de custo; (Redação dada pela Lei nº 6172/2004) 

d) indenização de transporte; (Redação dada pela Lei nº 6172/2004) 

e) adicional pela prestação de serviço extraordinário; (Redação dada pela Lei nº 

6172/2004) 

f) adicional noturno; (Redação dada pela Lei nº 6172/2004) 

g) adicional de insalubridade e de periculosidade; (Redação dada pela Lei nº 

6172/2004) 

h) adicional de férias; (Redação dada pela Lei nº 6172/2004) 

i) auxílio alimentação; (Redação dada pela Lei nº 6172/2004) 

j) auxílio pré-escolar; (Redação dada pela Lei nº 6172/2004) 

k) parcelas recebidas pelo exercício de cargo ou função pública; (Redação dada pela 

Lei nº 6172/2004) 

l) abono de permanência; (Redação dada pela Lei nº 6172/2004) 

m) outras parcelas cujo caráter indenizatório esteja definido em lei. (Redação dada 

pela Lei nº 6172/2004) 

[...] 

Artigo 39 As contribuições de que trata o Artigo 36 desta Lei incidirão também so-

bre o 13° salário (abono anual). 

Conforme apresentado na Tabela 22, a base de incidência das contribuições previ-

denciárias foi calculada considerando-se apenas o valor recebido pelos servidores efetivos 

relativo aos vencimentos, 13º salário e adicional de tempo de serviço, conforme previsão do § 

1º do artigo 36 da Lei Municipal nº 4.399/1997, totalizando R$ 2.633.769,91 (dois milhões, 

seiscentos e trinta e três mil, setecentos e sessenta e nove reais e noventa e um centavos). 

http://www.cmv.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/L61722004.html#a1
http://www.cmv.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/L62772005.html#a1
http://www.cmv.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/L62772005.html#a1
http://www.cmv.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/L62772005.html#a1
http://www.cmv.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/L64942005.html
http://www.cmv.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/L61722004.html#a1
http://www.cmv.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/L61722004.html#a1
http://www.cmv.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/L61722004.html#a1
http://www.cmv.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/L61722004.html#a1
http://www.cmv.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/L61722004.html#a1
http://www.cmv.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/L61722004.html#a1
http://www.cmv.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/L61722004.html#a1
http://www.cmv.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/L61722004.html#a1
http://www.cmv.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/L61722004.html#a1
http://www.cmv.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/L61722004.html#a1
http://www.cmv.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/L61722004.html#a1
http://www.cmv.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/L61722004.html#a1
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Tabela 22 – Detalhamento mensal da base de incidência das contribuições previdenciárias dos servidores e 

patronal junto ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória (IPAMV) 

no exercício de 2018. 

MÊS 

VENCIMEN-

TOS¹ 

(R$ 1,00)  

(A) 

ADICIO-

NAL DE 

TEMPO DE 

SERVIÇO 

(R$ 1,00)  

(B) 

13º SALÁRIO 

(R$ 1,00)  

(C) 

BASE DE 

INCIDÊNCIA 

DAS CON-

TRIBUIÇÕES 

PREVIDEN-

CIÁRIAS 

(R$ 1,00) 

(D = A+B+C) 

CONTRIBUI-

ÇÕES PREVI-

DENCIÁRIAS 

DEVIDAS, 

PARCELA 

DOS SERVI-

DORES 

(R$ 1,00) 

(E = D X 0,11) 

CONTRIBU-

IÇÕES PRE-

VIDENCIÁ-

RIAS DEVI-

DAS, PAR-

CELA PA-

TRONAL 

(R$ 1,00) 

(F = D X 0,22) 

jan/2018 162.496,40 6.424,93 52.447,09 221.368,42 24.350,53 48.701,06 

fev/2018 162.534,71 6.386,59 10.585,88 179.507,18 19.745,79 39.491,58 

mar/2018 163.360,89 6.469,35 16.757,57 186.587,81 20.524,66 41.049,32 

abr/2018 181.589,85 6.527,18 2.772,15 190.889,18 20.997,81 41.995,62 

mai/2018 165.835,26 6.455,19 1.584,91 173.875,36 19.126,29 38.252,58 

jun/2018 165.824,82 6.465,64 3.955,08 176.245,54 19.387,01 38.774,02 

jul/2018 170.800,31 8.364,80 7.152,98 186.318,09 20.494,99 40.989,98 

ago/2018 307.243,05 9.352,69 3.082,53 319.678,27 35.164,61 70.329,22 

set/2018 220.675,22 9.631,52 -1.263,38 229.043,36 25.194,77 50.389,52 

out/2018 221.963,27 10.107,86 -25,23 232.045,90 25.525,05 51.050,10 

nov/2018 201.407,31 10.214,27 -241,95 211.379,63 23.251,76 46.503,52 

dez/2018 202.169,43 10.065,35 114.596,39 326.831,17 35.951,43 71.902,86 

Total 2.325.900,52 96.465,37 211.404,02 2.633.769,91 289.714,69 579.429,38 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados do sistema de recursos humanos da Câmara Municipal de Vitória. 

Nota: ¹ Inclui verbas pagas a título de diferenças de vencimentos e salários retroativos, auxílios doença (atesta-

dos médicos) e prêmio incentivo 

2.5.3  Alíquota de contribuição – Fixação 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Verificar se as alíquotas de contribuição vigentes na legislação local estão compatíveis com 

a legislação previdenciária. 

Contas de 

Governo e 

Contas de 

Gestão do RPPS 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.5.4  Alíquota de contribuição - Recolhimento 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Verificar se os descontos previdenciários e as contribuições patronais estão obedecendo as 

alíquotas de contribuição estabelecidas conforme a legislação 

Contas de 

Gestão  

(Todas as UG’s) 

 

Segundo estabelecido nos artigos 1º a 3º da Lei Federal nº 9.717/1998, 

Artigo 1º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da Uni-

ão, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do 
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Distrito Federal deverão ser organizados, baseados em normas gerais de contabili-

dade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados 

os seguintes critérios: 
[...] 
II - financiamento mediante recursos provenientes da União, dos Estados, do Distri-

to Federal e dos Municípios e das contribuições do pessoal civil e militar, ativo, ina-

tivo e dos pensionistas, para os seus respectivos regimes; 

[...] 
VII - registro contábil individualizado das contribuições de cada servidor e dos entes 

estatais, conforme diretrizes gerais; 
[...] 

 

Artigo 2
o
 A contribuição da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí-

pios, incluídas suas autarquias e fundações, aos regimes próprios de previdência so-

cial a que estejam vinculados seus servidores não poderá ser inferior ao valor da 

contribuição do servidor ativo, nem superior ao dobro desta contribuição. (Redação 

dada pela Lei nº 10.887, de 2004). 
[...] 

 

Artigo 3
o
 As alíquotas de contribuição dos servidores ativos dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios para os respectivos regimes próprios de previdência social 

não serão inferiores às dos servidores titulares de cargos efetivos da União, devendo 

ainda ser observadas, no caso das contribuições sobre os proventos dos inativos e 

sobre as pensões, as mesmas alíquotas aplicadas às remunerações dos servidores em 

atividade do respectivo ente estatal. (Redação dada pela Lei nº 10.887, de 2004) 

No exercício de 2018, as contribuições previdenciárias aos regimes geral e próprio 

de previdência social (servidores e patronal), relativas à folha de pagamento dos servidores da 

Câmara Municipal de Vitória, totalizaram R$ 4.615.787,61 (quatro milhões, seiscentos e 

quinze mil, setecentos e oitenta e sete reais e sessenta e um centavos), sendo R$ 3.746.462,16 

(três milhões, setecentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e dezesseis 

centavos) recolhidos ao Regime Geral da Previdência Social, e R$ 869.325,45 (oitocentos e 

sessenta e nove mil, trezentos e vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos) recolhidos ao 

Regime Próprio de Previdência Social. 

Conforme detalhado na Tabela 23, as contribuições previdenciárias (incluídas as 

contribuições dos servidores e patronal) relativas ao pagamento dos servidores efetivos da 

Câmara Municipal de Vitória durante o exercício de 2018 totalizaram R$ 869.325,45 (oito-

centos e sessenta e nove mil, trezentos e vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos), e 

foram recolhidas ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de 

Vitória (IPAMV). 
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Tabela 23 – Detalhamento mensal das contribuições previdenciárias dos servidores e patronal recolhidas e 

pagas ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória (IPAMV) no exer-

cício de 2018. 

MÊS 

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 

VALORES  

RETIDOS  

(R$ 1,00) 

VALORES  

RECOLHIDOS 

(R$ 1,00) 

DESPESA  

EMPENHADA 

(R$ 1,00) 

DESPESA 

LIQUIDADA 

(R$ 1,00) 

DESPESA  

PAGA  

(R$ 1,00) 

jan/2018 24.350,53 22.699,66 516.000,00 48.701,06 48.701,06 

fev/2018 19.745,79 1.650,87  39.491,58 39.491,58 

mar/2018 20.524,66 40.270,45  41.049,32 41.049,32 

abr/2018 20.997,81 20.997,81  41.995,62 41.995,62 

mai/2018 19.126,29 19.126,29  38.252,58 38.252,58 

jun/2018 19.387,01 19.387,01  38.774,02 38.774,02 

jul/2018 20.494,99 20.494,99  40.989,98 40.989,98 

ago/2018 35.164,61 35.164,61 27.440,60 70.329,22 70.329,22 

set/2018 25.194,76 25.194,76 2.000,00 50.389,52 50.389,52 

out/2018 25.525,05 25.525,05  51.050,10 51.050,10 

nov/2018 23.251,76 23.251,76 50.000,00 71.057,82 46.503,52 

dez/2018 35.951,43 36.132,81 -16.011,22 47.348,56 71.902,86 

Total 289.714,69 289.896,07 579.429,38 579.429,38 579.429,38 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados de execução orçamentária do sistema contábil e de recursos huma-

nos da Câmara Municipal de Vitória. 

 

As contribuições dos servidores efetivos estatutários foram retidas à alíquota de 

11%, conforme dispõe a alínea “a” do inciso I do artigo 36 da Lei Municipal nº 4.399/1997 e 

suas modificações, e somaram R$ 289.714,69 (duzentos e oitenta e nove mil, setecentos e 

noventa e seis reais e sete centavos), sendo recolhidas ao Instituto de Previdência e Assistên-

cia dos Servidores do Município de Vitória (IPAMV) o valor equivalente de R$ 289.896,07 

(duzentos e oitenta e nove mil, oitocentos e noventa e seis reais e sete centavos). Destaca-se 

que há uma divergência entre os valores retidos e recolhidos no valor de R$ 181,38, que deve-

se ao lançamento equivocado de transferência de receita “58167 para 58027”, que não deveria 

impactar no financeiro. Entretanto, essa inconsistência foi sanada através do estorno do lan-

çamento no mês de fevereiro de 2019.  

Já as contribuições patronais foram apuradas à alíquota de 22%, conforme dispõe 

o inciso III do artigo 36 da Lei Municipal nº 4.399/1997 e suas modificações, e somaram R$ 

579.429,38 (quinhentos e setenta e nove mil, quatrocentos e vinte e nove reais e trinta e oito 

centavos), sendo pagas ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município 

de Vitória (IPAMV) o valor equivalente de R$ 579.429,38 (quinhentos e setenta e nove mil, 

quatrocentos e vinte e nove reais e trinta e oito centavos). 

Dos valores das contribuições previdenciárias dos servidores e patronal, efetiva-

mente recolhidos e pagos ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Municí-
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pio de Vitória (IPAMV), R$ 507.282,15 (quinhentos e sete mil, duzentos e oitenta e dois reais 

e quinze centavos) foram repassados ao Plano Financeiro, e R$ 362.043,30 (trezentos e ses-

senta e dois mil e quarenta e três reais e trinta centavos) repassados ao Fundo Previdenciário. 

Tabela 24 – Detalhamento mensal das contribuições previdenciárias dos servidores e patronal recolhidas e 

pagas ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória (IPAMV) no exer-

cício de 2018, segmentadas por plano. 

MÊS 

RPPS - PLANO FINANCEIRO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO 

TOTAL  

(R$ 1,00) 

CONTRIBUIÇÃO 

DOS  

SERVIDORES 

(R$ 1,00) 

CONTRIBUIÇÃO 

PATRONAL 

(R$ 1,00) 

CONTRIBUIÇÃO 

DOS  

SERVIDORES 

(R$ 1,00) 

CONTRIBUIÇÃO 

PATRONAL 

(R$ 1,00) 

jan/2018 16.624,65 33.249,30 7.725,88 15.451,76 73.051,59 

fev/2018 13.462,79 26.925,58 6.283,00 12.566,00 59.237,37 

mar/2018 13.860,69 27.721,38 6.663,97 13.327,94 61.573,98 

abr/2018 12.679,49 25.358,98 8.318,32 16.636,64 62.993,43 

mai/2018 12.680,67 25.361,34 6.445,62 12.891,24 57.378,87 

jun/2018 12.670,20 25.340,40 6.716,81 13.433,62 58.161,03 

jul/2018 13.250,57 26.501,14 7.244,42 14.488,84 61.484,97 

ago/2018 13.720,30 27.440,60 21.444,31 42.888,62 105.493,83 

set/2018 13.717,99 27.435,98 11.658,15 22.953,54 75.765,66 

out/2018 13.943,07 27.886,14 11.581,98 23.163,96 76.575,15 

nov/2018 13.159,06 26.318,12 10.092,70 20.185,40 69.755,28 

dez/2018 19.324,57 38.649,14 16.626,86 33.253,72 107.854,29 

Total 169.094,05 338.188,10 120.802,02 241.241,28 869.325,45 

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

de Vitória. 

 

Conforme detalhado na Tabela 25, as contribuições previdenciárias (incluídas as 

contribuições dos servidores e patronal) relativas à folha de pagamento dos servidores em 

comissão da Câmara Municipal de Vitória durante o exercício de 2018 totalizaram R$ 

3.746.462,16 (três milhões, setecentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e dois 

reais e dezesseis centavos), e foram recolhidas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 

As contribuições dos servidores em comissão foram retidas conforme alíquotas 

estabelecidas no Anexo II da Portaria Ministerial MF nº 15/2018, e somaram R$ 1.172.496,78 

(um milhão, cento e setenta e dois mil, quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e oito cen-

tavos); as contribuições patronais foram apuradas à alíquota de 20%, conforme alíquota esta-

belecida no artigo 22 da Lei 8.212/1991, e somaram R$ 2.573.965,38 (dois milhões, quinhen-

tos e setenta e três mil, novecentos e sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos). Todo o 

valor retido e apurado das contribuições previdenciárias dos servidores comissionados relati-

vo ao exercício de 2018 foi repassado integralmente ao Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS) não restando nada passível de inscrição em restos a pagar no exercício.  
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Destaca-se que há uma divergência entre os valores retidos e recolhidos no valor 

de R$ 6.515,93 (seis mil, quinhentos e quinze reais e noventa e três centavos), que se deveu 

ao lançamento equivocado de receitas extraorçamentárias de INSS retidas de terceiros na con-

ta de receitas extraorçamentárias de INSS de servidores. Apesar do erro de lançamento, todas 

as receitas extraorçamentárias relativas ao INSS e retidas pela Câmara Municipal de Vitória 

foram recolhidas nas respectivas guias de pagamento. 

Tabela 25 – Detalhamento mensal das contribuições previdenciárias dos servidores e patronal recolhidas 

ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no exercício de 2018. 

MÊS 

RGPS 

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 

VALORES  

RETIDOS 

(R$ 1,00) 

VALORES  

RECOLHIDOS 

(R$ 1,00 

DESPESA  

EMPENHADA 

(R$ 1,00) 

DESPESA  

LIQUIDADA 

(R$ 1,00) 

DESPESA  

PAGA 

(R$ 1,00) 

jan/2018 90.212,73 90.212,73 2.260.000,00 199.088,74 199.088,74 

fev/2018 90.216,66 -  197.420,54 - 

mar/2018 88.433,96 90.150,22  197.371,68 197.420,54 

abr/2018 89.610,27 178.044,23  196.395,05 393.766,73 

mai/2018 91.206,33 91.206,33  197.502,43 197.502,43 

jun/2018 89.541,60 -  192.546,99 194,44 

jul/2018 94.319,57 89.541,60  203.856,24 192.441,29 

ago/2018 95.410,56 189.730,13  205.277,66 409.045,16 

set/2018 98.042,09 -  216.412,31 1.371,59 

out/2018 92.024,06 98.251,72  207.503,30 215.040,72 

nov/2018 92.144,31 184.168,37  205.135,72 412.639,02 

dez/2018 161.334,64 167.707,38 313.965,38 355.454,72 355.454,72 

Total 1.172.496,78 1.179.012,71 2.573.965,38 2.573.965,38 2.573.965,38 

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

de Vitória. 
 

Em relação ao registro individualizado das contribuições previdenciárias do Re-

gime Próprio da Previdência Social, estabelecido no inciso VII do artigo 1º da Lei Federal nº 

9.717/1998, a Câmara Municipal de Vitória informa mensalmente ao Instituto de Previdência 

e Assistência dos Servidores do Município de Vitória (IPAMV), mediante ofício, a relação 

com o valor da contribuição de cada servidor e sua contrapartida patronal, destacando-se as 

contribuições destinadas aos planos financeiro e previdenciário, conforme o mês de compe-

tência da contribuição. Em relação ao Regime Geral de Previdência Social, a informação in-

dividualizada das contribuições previdenciárias é prestada mensalmente por meio da Guia de 

Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIP). 
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2.5.5  Guia de recolhimento de contribuições previdenciárias 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Verificar a existência de emissão de guia de recolhimento das contribuições previdenciárias 

devidas ao RPPS, nas unidades gestoras. 

Contas de 

Governo 

 

Conforme estabelecido no artigo 40 da Constituição Federal: 

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distri-

to Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado re-

gime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do 

respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observa-

dos critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste arti-

go.  

Conforme estabelecido no artigo 69 da Lei Complementar Federal nº 101/2000: 

Art. 69. O ente da Federação que mantiver ou vier a instituir regime próprio de pre-

vidência social para seus servidores conferir-lhe-á caráter contributivo e o organiza-

rá com base em normas de contabilidade e atuária que preservem seu equilíbrio fi-

nanceiro e atuarial. 

Conforme estabelecido nos artigos 1º e 3º da Lei Federal nº 9.717/1998: 

Art. 1º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do 

Distrito Federal deverão ser organizados, baseados em normas gerais de contabili-

dade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados 

os seguintes critérios: 

I - realização de avaliação atuarial inicial e em cada balanço utilizando-se parâme-

tros gerais, para a organização e revisão do plano de custeio e benefícios; 

II - financiamento mediante recursos provenientes da União, dos Estados, do Distri-

to Federal e dos Municípios e das contribuições do pessoal civil e militar, ativo, ina-

tivo e dos pensionistas, para os seus respectivos regimes; 

III - as contribuições e os recursos vinculados ao Fundo Previdenciário da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e as contribuições do pessoal civil 

e militar, ativo, inativo, e dos pensionistas, somente poderão ser utilizadas para pa-

gamento de benefícios previdenciários dos respectivos regimes, ressalvadas as des-

pesas administrativas estabelecidas no art. 6º, inciso VIII, desta Lei, observado os 

limites de gastos estabelecidos em parâmetros gerais;  

IV - cobertura de um número mínimo de segurados, de modo que os regimes possam 

garantir diretamente a totalidade dos riscos cobertos no plano de benefícios, preser-

vando o equilíbrio atuarial sem necessidade de resseguro, conforme parâmetros ge-

rais; 

V - cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargos efetivos e a milita-

res, e a seus respectivos dependentes, de cada ente estatal, vedado o pagamento de 

benefícios, mediante convênios ou consórcios entre Estados, entre Estados e Muni-

cípios e entre Municípios; 

VI - pleno acesso dos segurados às informações relativas à gestão do regime e parti-

cipação de representantes dos servidores públicos e dos militares, ativos e inativos, 
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nos colegiados e instâncias de decisão em que os seus interesses sejam objeto de 

discussão e deliberação; 

VII - registro contábil individualizado das contribuições de cada servidor e dos entes 

estatais, conforme diretrizes gerais; 

VIII - identificação e consolidação em demonstrativos financeiros e orçamentários 

de todas as despesas fixas e variáveis com pessoal inativo civil, militar e pensionis-

tas, bem como dos encargos incidentes sobre os proventos e pensões pagos; 

IX - sujeição às inspeções e auditorias de natureza atuarial, contábil, financeira, or-

çamentária e patrimonial dos órgãos de controle interno e externo. 

X - vedação de inclusão nos benefícios, para efeito de percepção destes, de parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho, de função de confiança ou 

de cargo em comissão, exceto quando tais parcelas integrarem a remuneração de 

contribuição do servidor que se aposentar com fundamento no art. 40 da Constitui-

ção Federal, respeitado, em qualquer hipótese, o limite previsto no § 2
o
 do citado ar-

tigo;  

XI - vedação de inclusão nos benefícios, para efeito de percepção destes, do abono 

de permanência de que tratam o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 5º do 

art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 

2003.  

Parágrafo único. Aplicam-se, adicionalmente, aos regimes próprios de previdência 

social dos entes da Federação os incisos II, IV a IX do art. 6
o
.  

[...] 

Art. 3
o
 As alíquotas de contribuição dos servidores ativos dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios para os respectivos regimes próprios de previdência social 

não serão inferiores às dos servidores titulares de cargos efetivos da União, devendo 

ainda ser observadas, no caso das contribuições sobre os proventos dos inativos e 

sobre as pensões, as mesmas alíquotas aplicadas às remunerações dos servidores em 

atividade do respectivo ente estatal. 

Destaca-se que ainda não há no município de Vitória a emissão de guia de reco-

lhimento das contribuições previdenciárias relativas ao Regime Próprio de Previdência Social, 

tanto das consignações das contribuições dos servidores quanto das contribuições patronais. O 

Departamento de Gestão de Pessoas da Câmara Municipal de Vitória é o responsável pelo 

cálculo das contribuições previdenciárias e pela retenção das respectivas contribuições na 

folha de pagamento mensal, informando ao Departamento Financeiro e Contábil, via ofício, 

os valores a serem repassados ao RPPS nos processos mensais de folha de pagamento. Após o 

repasse e pagamento das referidas contribuições, o Departamento Financeiro e Contábil envia 

o ofício com os valores individuais de contribuição ao RPPS para a contabilização individual 

das respectivas contribuições previdenciárias dos servidores. 

2.5.6  Contribuições previdenciárias dos servidores cedidos 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Verificar se a Unidade Gestora do RPPS exerce controle sobre a arrecadação dos servidores 

cedidos a outros entes, independente da modalidade de cessão. 

Contas de 

Gestão do RPPS 
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Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.5.7  Servidores cedidos 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Verificar se o RPPS é cientificado formalmente ou é parte do contrato/termo de cessão de 

servidores. 

Contas de 

Gestão  

(Todas as UG’s) 

e Contas de 

Gestão do RPPS 

 

Conforme estabelecido no artigo 40 da Constituição Federal, no artigo 69 da Lei 

Complementar Federal nº 69/2000, e no inciso II do artigo 1º da Lei Federal nº 9.717/1998: 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 

Artigo 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Dis-

trito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado 

regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do 

respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observa-

dos critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste arti-

go. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000. 

Artigo 69. O ente da Federação que mantiver ou vier a instituir regime próprio de 

previdência social para seus servidores conferir-lhe-á caráter contributivo e o orga-

nizará com base em normas de contabilidade e atuária que preservem seu equilíbrio 

financeiro e atuarial. 

 

LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998. 

Artigo 1º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da Uni-

ão, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do 

Distrito Federal deverão ser organizados, baseados em normas gerais de contabili-

dade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados 

os seguintes critérios: 

[...] 

II - financiamento mediante recursos provenientes da União, dos Estados, do Distri-

to Federal e dos Municípios e das contribuições do pessoal civil e militar, ativo, ina-

tivo e dos pensionistas, para os seus respectivos regimes; 

Visando assegurar a cobrança das contribuições previdenciárias dos RPPS, a Ori-

entação Normativa SPS nº 02/2009 estabelece que, 

Artigo 32. Na cessão de servidores ou no afastamento para exercício de mandato 

eletivo em que o pagamento da remuneração ou subsídio seja ônus do cessionário ou 

do órgão de exercício do mandato, será de responsabilidade desse órgão ou entidade:  

I - o desconto da contribuição devida pelo segurado;  

II - o custeio da contribuição devida pelo órgão ou entidade de origem; e  

III - o repasse das contribuições, de que tratam os incisos I e II, à unidade gestora do 

RPPS a que está vinculado o cedido ou afastado. 
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Dentre os servidores efetivos da Câmara Municipal de Vitória há apenas um que 

se encontra cedido ao Poder Executivo Municipal, com ônus para o cedente, cuja formaliza-

ção da cessão se deu por meio do Convênio nº 001/2017. Uma vez que o pagamento dos ven-

cimentos do servidor é feito por esta Câmara Municipal, a contribuição previdenciária do ser-

vidor e patronal é retida e recolhida diretamente ao RPPS. 

2.5.8  Controle informatizado e individualizado das contribuições dos servidores do 

ente 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Verificar se o ente federativo mantém registro individualizado dos segurados do RPPS, 

contendo as informações mínimas exigidas pelo Ministério da Previdência Social. 

Contas de 

Governo e 

Contas de 

Gestão do RPPS 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.5.9  Disponibilização do registro individualizado ao segurado 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Verificar se o ente federativo disponibiliza aos seus segurados as informações constantes de 

seu registro individualizado. 

Contas de 

Governo e 

Contas de 

Gestão do RPPS 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.5.10  Parcelamento de débitos previdenciários – autorização legal 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Verificar se os acordos de parcelamentos tiveram autorização legislativa por se tratar de 

dívida fundada. 

Contas de 

Gestão  

(Todas as UG’s) 

 

Conforme demonstrado na análise do item 1.2.5, a Câmara Municipal de Vitória 

não possui nenhum passivo previdenciário junto ao Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS) nem com o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de 

Vitória (IPAMV). 
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2.5.11  Compensação Previdenciária 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Verificar se a Unidade Gestora do RPPS adota rotina de envio dos processos ao Regime 

Geral de Previdência Social (RGPS) a fim de gerar o direito a receber a receita de compen-

sação previdenciária. 

Contas de 

Gestão do RPPS 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.5.12  Orçamento 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Verificar se o orçamento está utilizando a correta fonte de recursos definida por Resolução 

deste Tribunal, aplicáveis a gestão previdenciária. 

Contas de 

Gestão do RPPS 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.5.13  Orçamento 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Verificar se no orçamento do RPPS que recebe cobertura de insuficiência financeira para 

complementação da folha de benefícios possui despesa fixada no mesmo montante corres-

pondente na fonte de recursos do tesouro. 

Contas de 

Gestão do RPPS 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.5.14  Transparência 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Verificar se a unidade gestora do RPPS disponibiliza ao público, inclusive por meio eletrô-

nico, informações atualizadas e relatórios contábeis, financeiros, previdenciários acerca do 

respectivo regime, bem como os critérios e parâmetros adotados para garantir o seu equilí-

brio financeiro e atuarial. 

Contas de 

Gestão do RPPS 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.5.15  Atuação dos conselhos de previdência 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se os membros do Conselho ou órgão deliberativo do RPPS possuem os seguintes 

critérios: efetividade, paridade, legitimidade e grau de instrução compatível com as ativida-

des do RPPS. 

Contas de 

Gestão do RPPS 
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Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.5.16  Obrigações do MPS 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Verificar o cumprimento das obrigações exigidas pelo MPS com o envio do DRAA, DAIR, 

DIPR e DPIN e demais informações necessárias para emissão do CRP. 

Contas de 

Gestão do RPPS 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.5.17  Avaliação atuarial – inicial 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se o ente realizou avaliação atuarial inicial e estudo de viabilidade orçamentária, 

financeira e de cumprimento dos limites da LRF, com a finalidade de instituir um RPPS. 

Contas de 

Governo 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.5.18  Avaliação atuarial – reavaliação anual 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se o Regime Próprio de Previdência Social realizou em cada balanço a reavaliação 

do seu plano de custeio/benefícios e a verificação da manutenção do equilíbrio financeiro e 

atuarial do RPPS. 

Contas de 

Gestão do RPPS 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.5.19  Cálculo atuarial – data base 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Verificar se o RPPS realiza cálculo atuarial com data base coincidente com a data base das 

demonstrações contábeis do exercício. 

Contas de 

Gestão do RPPS 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.5.20  Plano de Amortização – instituição por lei 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Verificar se foi instituído por lei plano de amortização para equacionamento do déficit atua-

rial com prazo máximo de 35 anos. 

Contas de 

Gestão do RPPS 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 
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2.5.21  Plano de Amortização – estudo de viabilidade 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Verificar se foi elaborado estudo de viabilidade orçamentária, financeira e de cumprimento 

dos limites de despesas de pessoal, por todo o período de duração do plano de amortização 

do déficit atuarial. 

Contas de 

Gestão do RPPS 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.5.22  Contabilização da amortização do déficit atuarial 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Verificar se houve a correta contabilização dos repasses das amortizações do déficit ao 

RPPS pela Unidade Gestora devedora, bem como do reconhecimento da receita pelo RPPS 

em conta específica do plano de contas. 

Contas de 

Gestão das 

UG’s vinculadas 

ao RPPS 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.5.23  Segregação de planos – estabelecimento por lei 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Verificar se houve separação financeira, orçamentária e contábil do Plano Financeiro e do 

Plano Previdenciário foi implementada por lei, e que permita a emissão de demonstrações 

contábeis segregadas para cada plano. 

Contas de 

Gestão do RPPS 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.5.24  Transferência de recursos entre Fundo Previdenciário para o Financeiro 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Verificar se houve transferência de recursos entre os fundos, financeiro e previdenciário, 

seja recurso financeiro, orçamentário ou de contribuições e até de segurados. 

Contas de 

Gestão do RPPS 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.5.25  Recadastramento dos inativos e pensionistas 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Verificar se o RPPS realiza recadastramento anual dos aposentados e pensionistas, com a 

atualização de todos os dados cadastrais necessários para manutenção de base de dados 

adequada, e não apenas “prova de vida”. 

Contas de 

Gestão do RPPS 
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Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.5.26  Censo atuarial 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Verificar se o ente realiza censo atuarial de todos servidores ativos, aposentados e pensio-

nistas, com a atualização de todos os dados cadastrais necessários para manutenção de base 

de dados adequada. 

Contas de 

Governo e de 

Contas de 

Gestão 

(Todas as UG’s) 

 

Conforme estabelecido no artigo 3º da Lei Federal nº 10.887/2014, 

Artigo 3
o
 Para os fins do disposto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal, 

a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão sistema integrado 

de dados relativos às remunerações, proventos e pensões pagos aos respectivos ser-

vidores e militares, ativos e inativos, e pensionistas, na forma do regulamento. 

O artigo 12 da Portaria nº 403/2008 do Ministério da Previdência Social também 

estabelece que, 

Artigo 12. A avaliação atuarial deverá contemplar os dados de todos os servidores 

ativos e inativos e pensionistas, e seus respectivos dependentes, vinculados ao 

RPPS, de todos os poderes, entidades e órgãos do ente federativo. 

Nos dias 23/03/2016 a 19/04/2016, a Prefeitura Municipal de Vitória realizou o 

Censo Previdenciário entre os servidores efetivos ativos (estatutários) da Prefeitura de Vitória, 

do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória (IPAMV) e 

da Câmara Municipal de Vitória, durante o qual realizou a atualização cadastral de todos os 

servidores vinculados ao RPPS.  

2.5.27  Hipóteses Atuariais – Definição 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Verificar se estão sendo eleitas as hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e finan-

ceiras mais adequadas às características da massa de segurado e de seus dependentes para o 

correto dimensionamento dos compromissos futuros do RPPS. 

Contas de 

Governo e 

Contas de 

Gestão do RPPS 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 
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2.5.28  Hipóteses Atuariais – Eleição conjunta 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Verificar se as hipóteses estão sendo escolhidas conjuntamente pelo ente federativo, a uni-

dade gestora do RPPS e o atuário responsável pela elaboração da avaliação atuarial. 

Contas de 

Governo e 

Contas de 

Gestão do RPPS 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.5.29  Meta atuarial – definição 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se a definição da meta atuarial está adequada frente às projeções macroeconômicas 

à época da realização do cálculo atuarial. 

Contas de 

Gestão do RPPS 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.5.30  Meta atuarial – cumprimento 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar o cumprimento da meta atuarial por meio das rentabilidades alcançadas em relação 

aos investimentos. 

Contas de 

Gestão do RPPS 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.5.31  Comitê de investimentos – instituição 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Verificar se houve a instituição do Comitê de Investimento. 
Contas de 

Gestão do RPPS 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.5.32  Comitê de investimentos – reuniões 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Verificar se houve periodicidade das reuniões e que as deliberações foram registradas em 

atas. 

Contas de 

Gestão do RPPS 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 
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2.5.33  Comitê de investimentos – Certificados dos membros 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Verificar se a maioria dos membros possui certificação para operar no mercado brasileiro de 

capitais. 

Contas de 

Gestão do RPPS 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.5.34  Política de Investimento 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Verificar se foi instituída no exercício anterior, a Política de Investimento para exercício 

financeiro subsequente. 

Contas de 

Gestão do RPPS 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.5.35  Aplicação dos recursos 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se os recursos financeiros do RPPS estão aplicados em instituições oficiais. 
Contas de 

Gestão do RPPS 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.5.36  Utilização do Formulário (APR) 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se o formulário de Autorização de Aplicação e Resgate (APR) está sendo utilizado 

em todas as aplicações e resgates. 

Contas de 

Gestão do RPPS 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.5.37  Registro de admissões 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Verificar se as admissões de servidores efetivos estão sendo encaminhadas ao TCE para fins 

de registro. 

Contas de 

Gestão  

(Todas as UG’s) 

 

Conforme estabelecido no inciso III do artigo 71 da Constituição Federal, 
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Artigo 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o 

auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: 

[...] 

III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a 

qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas 

e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento 

em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, 

ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato con-

cessório; 

No âmbito da jurisdição do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, órgão 

auxiliar do controle externo no Estado, o registro dos atos de admissão de pessoal é regido 

pela Instrução Normativa TC 38/2016, que disciplina a remessa digital ao Tribunal de Contas 

do Estado do Espírito Santo dos atos inerentes à admissão de pessoal para os cargos e empre-

gos públicos, por meio do sistema CidadES, módulo Registro de Atos de Pessoal, pela admi-

nistração direta e indireta das esferas estadual e municipal. 

Até o exercício de 2018 a Câmara Municipal de Vitória realizou apenas dois con-

cursos públicos, o primeiro em 2008 e o segundo em 2014. Toda a documentação de ambos 

os concursos foram enviados ao TCE-ES, em atendimento à IN TC 38/2016, por meio do sis-

tema CidadES e encontram-se concluídos, conforme Tabela 26. 

Tabela 26 – Situação das remessas de registro de pessoal, conforme IN TC 38/2016. 

REMESSA STATUS OBSERVAÇÃO 

Concurso 2008 

Edital Concluída em 17/09/2018 - 

Concurso Homologado Concluída em 17/09/2018 - 

Atualização Concurso Concluída em 18/09/2018 - 

Admissão Concluída em 03/10/2018 - 

 

Concurso 2014 

Edital Concluída em 05/09/2018 - 

Concurso Homologado Concluída em 06/09/2018 - 

Atualização Concurso Concluída em 08/11/2018 - 

Admissão Homologada em 03/01/2019 - 

Fonte: Sistema CidadES. Posição em 11/02/2019. 

2.5.38  Registro de aposentadorias, reserva remunerada e reforma 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Verificar se aposentadorias de servidores efetivos, a transferência para a reserva remunerada 

e a reforma de militares concedidas pelo RPPS estão sendo encaminhadas ao TCE para fins 

de registro. 

Contas de 

Gestão do RPPS 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 
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2.5.39  Registro de pensões 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Verificar se as pensões concedidas pelo RPPS estão sendo encaminhadas ao TCE para fins 

de registro. 

Contas de 

Gestão do RPPS 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.5.40  Concessão e pagamento indevidos de aposentadoria por invalidez 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Verificar se as aposentadorias por invalidez estão sendo concedidas por junta médica, com-

posta por no mínimo três médicos peritos. 

Contas de 

Gestão do RPPS 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.5.41  Pagamento de benefícios não previdenciários 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Verificar se o RPPS está pagando benefícios distintos aos previstos para o Regime Geral de 

Previdência Social. 

Contas de 

Gestão do RPPS 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.5.42  Pagamento indevido de benefícios por morte do beneficiário 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Realizar checagens periódicas no SISOB, verificando se há pagamentos para beneficiários 

falecidos. 

Contas de 

Gestão do RPPS 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.5.43  Pagamento indevido – medidas de controle 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Verificar se o RPPS adota medidas de controle para evitar o pagamento dos beneficiários 

falecidos. 

Contas de 

Gestão do RPPS 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 
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2.5.44  Ação de repetição de indébito em relação a pagamento indevido de benefício 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Verificar se há medidas efetivas para a cobrança dos valores pagos quando houver o paga-

mento indevido de benefícios. 

Contas de 

Gestão do RPPS 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.5.45  Despesa administrativa – fixação em lei 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Verificar se o percentual para despesa administrativa foi fixado em lei. 
Contas de 

Gestão do RPPS 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.5.46  Despesa administrativa – cumprimento do limite 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Verificar se houve recursos previdenciários cobrindo o excesso da taxa administrativa (atu-

almente a taxa de Administração é de até 2% do valor das remunerações, proventos, pen-

sões dos segurados vinculados ao RPPS, relativo ao exercício anterior). 

Contas de 

Gestão do RPPS 

 

Este ponto de controle não se aplica à Câmara Municipal de Vitória. 

2.6  DEMAIS ATOS DE GESTÃO 

2.6.1  Pessoal – função de confiança e cargos em comissão 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

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. 

Contas de 

Gestão  

(Todas as UG’s) 

 

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

Artigo 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 car-

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

nas às atribuições de direção, chefia e assessoramento; 
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A estrutura organizacional da Câmara Municipal de Vitória é regida atualmente 

pela Resolução nº 1.952/2016, que, dentre outras coisas, dispõe sobre as 17 (dezessete) fun-

ções de confiança, ou funções gratificadas, existentes.  

O Quadro 4 discrimina as funções gratificadas existentes, bem como os servidores 

nomeados para exercê-las. Todos os ocupantes de funções gratificadas são servidores efetivos 

da Câmara Municipal de Vitória. A estrutura remuneratória das funções gratificadas está ex-

plícita no Quadro 5, enquanto que as atribuições de cada função estão detalhadas no Quadro 

6. 

Quadro 4 - Funções Gratificadas da Câmara Municipal de Vitória em 2018 

NOMENCLATURA PADRÃO 
REQUISITO 

MÍNIMO 
LOTAÇÃO OCUPANTE NOMEAÇÃO EXONERAÇÃO 

Subprocurador 

Geral Legislativo 
FG-E 

Ocupante de 

cargo efetivo 

de nível 

superior de 

Procurador 

Procuradoria 

Geral 

Adriana 

Aparecida 

Oliveira 

Bazani 

Portaria nº 

0540/2018, 

DOLM 

06/09/2018 

- 

Subprocurador 

Geral Administrati-

vo 

FG-E 

Ocupante de 

cargo efetivo 

de nível 

superior de 

Procurador 

Procuradoria 

Geral 

Alexandre 

Baracho 

Rodrigues 

Ato, DIO-ES 

31/03/2011 
- 

Agente de Controle 

de Pessoal e Finan-

ceiro 

FG-E 

Ocupante de 

cargo efetivo 

de nível 

superior 

Controlado-

ria Interna e 

Transparên-

cia 

Renato Za-

noli Fanchi-

otti 

Portaria nº 

0689/2018, 

DOLM 

29/11/2018 

- 

Agente de Controle 

e Gestão por Pro-

cessos 

FG-T 

Ocupante de 

cargo efetivo 

de nível 

superior 

Controlado-

ria Interna e 

Transparên-

cia 

Carlos Edu-

ardo Louredo 

de Freitas 

Ato, DIO-ES 

31/03/2011 
- 

Coordenador Fi-

nanceiro 
FG-T 

Ocupante de 

cargo efetivo 

de nível 

médio 

Departamen-

to Financeiro 

e Contábil 

Márcio de 

Souza Silva 

Ato da Presi-

dência n° 

032/2015, 

DOLM 

17/07/2015 

- 

Coordenador Jurí-

dico de Análise 

Financeira 

FG-T 

Ocupante de 

cargo efetivo 

de nível 

superior de 

Procurador 

Procuradoria 

Geral 

Larissa Tog-

neri Melo 

Portaria nº 

0539/2018, 

DOLM 

06/09/2018 

Portaria nº 

0541/2018, 

DOLM 

06/09/2018 

Eduardo 

Dalla Maia 

Fajardo 

Portaria nº 

0544/2018, 

DOLM 

14/09/2018 

- 

Coordenador de 

Compras 
FG-T 

Ocupante de 

cargo efetivo 

de nível 

superior 

Departamen-

to de Gestão 

Administra-

tiva / Com-

pras 

Derliene 

Pimentel 

Correa 

Portaria In-

terna nº 

009/2014, 

DOLM 

02/06/2014 

- 

Coordenador de FG-T Ocupante de Direção Deliani Fe- Portaria nº - 
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NOMENCLATURA PADRÃO 
REQUISITO 

MÍNIMO 
LOTAÇÃO OCUPANTE NOMEAÇÃO EXONERAÇÃO 

Fiscalização e Re-

lações Comunitá-

rias 

cargo efetivo 

de nível 

médio ou 

superior 

Geral helberg Fa-

vorelli 

0848/2017, 

DOLM 

13/11/2017 

Coordenador de 

Segurança Legisla-

tiva 

FG-T 

Ocupante de 

cargo efetivo 

de nível 

médio 

Assessoria 

de Segurança 

Legislativa 

Wallace 

Almeida 

Lima 

Portaria In-

terna nº 

008/2014, 

DOLM 

02/06/2014 

- 

Encarregado de 

Processos Legisla-

tivos 

FG-AL 

Ocupante de 

cargo efetivo 

de nível 

médio 

Departamen-

to Legislati-

vo 

- - - 

Encarregado de 

Processos Legisla-

tivos 

FG-AL 

Ocupante de 

cargo efetivo 

de nível 

médio 

Departamen-

to Legislati-

vo 

Yasmim 

Vital Ribeiro 

Duarte 

Portaria nº 

0348/2016, 

DOLM 

10/05/2016 

- 

Encarregado de 

Cadastro de Pessoal  
FG-AL 

Ocupante de 

cargo efetivo 

de nível 

médio 

Departamen-

to de Gestão 

de Pessoas 

Adalberto 

Diogo Costa 

Neto 

Portaria nº 

168/2018, 

DOLM 

09/03/2018 

- 

Encarregado de 

Comunicação 
FG-AL 

Ocupante de 

cargo efetivo 

de nível 

médio 

Departamen-

to de Comu-

nicação 

Fátima Pit-

tella Cassino 

Portaria In-

terna nº 

009/2014, 

DOLM 

02/06/2014 

- 

Encarregado de 

Cobertura Fotográ-

fica 

FG-AL 

Ocupante de 

cargo efetivo 

de nível 

médio 

Departamen-

to de Comu-

nicação 

Eliana Nunes 

Vieira 

Portaria nº 

665/2016, 

DOLM 

14/10/2016 

- 

Encarregado de 

Apoio Administra-

tivo de Pessoal 

FG-AL 

Ocupante de 

cargo efetivo 

de nível 

médio 

Departamen-

to de Gestão 

de Pessoas 

Dalila Lima 

de Oliveira 

Matos 

Ato, DIO-ES 

13/10/2011 
- 

Encarregado de 

Infraestrutura de TI 
FG-AL 

Ocupante de 

cargo efetivo 

de nível 

médio 

Departamen-

to de Tecno-

logia da 

Informação 

Renato Za-

noli Fanchi-

otti 

Ato, DIO-ES 

31/03/2011 

Portaria nº 

0688/2018, 

DOLM 

29/11/2018 

Aloir Eggert 

Neumerck 

Portaria nº 

0739/2018 
- 

Encarregado de 

Arquivo 
FG-AL 

Ocupante de 

cargo efetivo 

de nível 

médio 

Departamen-

to de Docu-

mentação e 

Informação / 

Arquivo 

Marcelo 

Mendonça 

dos Santos 

Ato, DIO-ES 

31/03/2011 
- 

Fonte: elaboração própria a partir das informações da Resolução nº 1.952/2016 e do Departamento de Gestão de 

Pessoas da Câmara Municipal de Vitória. 
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Quadro 5 - Estrutura remuneratória das funções gratificadas da Câmara Municipal de Vitória em 2018 

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 Lei Municipal nº 8.675/2014. 

Quadro 6 - Atribuições das funções gratificadas da Câmara Municipal de Vitória em 2018 

FUNÇÃO ATRIBUIÇÕES 

Subprocurador  

Legislativo 

(FG-E) 

I – orientar a assessoria parlamentar do Poder Legislativo Municipal no acompa-

nhamento dos projetos de atos legislativos em trâmite na Câmara Municipal de Vitó-

ria;  

II – assessorar, quando solicitado pelo Presidente, as sessões plenárias quanto aos 

aspectos jurídicos;  

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

tes da CMV, quando solicitado pelos Membros;  

IV – prestar assessoria jurídica direta ao Departamento Legislativo, quando solicita-

do;  

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

Subprocurador  

Administrativo 

(FG-E) 

I - prestar assessoria jurídica direta, quando solicitado, às sessões de Pregão Presen-

cial e demais modalidades licitatórias previstas em Lei; 

II – assessorar, quando solicitado pelo Presidente, as sessões plenárias quanto aos 

aspectos jurídicos; 

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

de aplicação pertinentes a Casa, no que tange a área Administrativa, subsidiando 

decisões a serem tomadas pelo Presidente; 

IV – gerir administrativamente a Procuradoria Geral no que tange horários, servido-

res lotados e materiais; 

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

Agente de Controle de 

Pessoal e Financeiro 

(FG-E) 

I – supervisionar, quando solicitado, o cumprimento da política de pessoal e recursos 

humanos da Câmara Municipal de Vitória; 

II – supervisionar, quando solicitado, o cumprimento dos limites constitucionais e da 

Lei de Responsabilidade Fiscal quanto à execução orçamentária; 

III – Assessorar a realização, quando houver, de auditoria contábil; 

IV - prestar consultoria, quando solicitado, aos órgãos internos da CMV quanto aos 

requisitos das Instruções Normativas e demais regramentos administrativos; 

V - fazer o acompanhamento da rotina e o informar a instancia superior acerca das 

Instruções Normativas vigentes na CMV/ES; 

VI - elaborar relatórios de auditoria, quando solicitado; 

VII - prestar informações e esclarecimentos aos Departamentos, quando solicitado; 

VIII - 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 legisla-

ções municipal, estadual e federal correspondentes, quando solicitado; 

II- assessorar o Controlador Interno quanto à adoção de novos processos de trabalho 

estabelecidos visando à eficácia do trabalho administrativo; 

III – assessorar o controlador interno nas atividades relacionadas a compras e aquisi-

ções, serviços gerais, almoxarifado, patrimônio dentre outras; 

IV – assessorar a realização de auditoria contábil, quando houver; 

V - prestar consultoria aos órgãos internos da CMV, quando solicitado; 

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

elaboradas pelas áreas sob sua responsabilidade; 

VII – assessorar a elaboração de relatórios de auditoria, quando solicitado; 

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



 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA 

Controladoria Interna e Transparência 
 

Página 135 de 167 
 

 

Controladoria Interna e Transparência (CIT) 

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1788, sala 402, Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP: 29.050-940 
Telefones: (27) 3334-4609/4540/4613 

FUNÇÃO ATRIBUIÇÕES 

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 desenvolvi-

mento das ações pela Diretoria; 

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

sos 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 – assessorar, quando solicitado pelo Presidente, as sessões plenárias quanto aos 

aspectos jurídicos; 

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

ração da proposta orçamentária da Câmara; 

IV- inspecionar os aspectos jurídicos e promover o levantamento dos contratos cele-

brados pela Câmara Municipal de Vitória e em andamento, no que tange ao cum-

primento da Lei, adequação econômico-financeira e seus impactos; 

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

orientar quanto às medidas cabíveis no caso de inadimplemento contratual; 

VI- 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 orienta-

ção aos servidores encarregados pelos serviços; 

VII- elaborar, quando solicitado, relatório das inspeções e levantamentos econômi-

co-financeiros; 

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

Coordenador de  

Compras 

(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 utiliza-

dos e outras peculiaridades previstas nos termos de referência dos contratos vigen-

tes; 

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 de  

Fiscalização e Relações 

Comunitárias 

(FG-T) 

I – assessorar o Diretor Geral, 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 competen-

tes; 

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; 
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FUNÇÃO ATRIBUIÇÕES 

IX – 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 Ple-

nário quanto à segurança em conjunto com os demais Agentes de Segurança Legis-

lativa, subordinados, no âmbito administrativo, diretamente ao Diretor Geral; 

III – supervisionar e estabelecer contatos, se necessário, entre o Presidente da Câma-

ra e autoridades da segurança pública; 

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

solenidade, datas comemorativas e luto oficial; 

V – supervisionar, sob a orientação do Diretor Geral, a segurança interna e externa 

das dependências da CMV; 

VI – supervisionar, sob a orientação do Diretor Geral, a central de vídeo monitora-

mento, sendo responsável, em conjunto com os demais Agentes de Segurança Legis-

lativa, pelos dados contidos, não podendo de forma alguma divulga-los, salvo por 

expressa autorização da Direção Geral; 

VII – coordenar, em conjunto e harmonia com os demais Agentes de Segurança 

Legislativa, a 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 informa-

tizado 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 docu-

mentos do processo legislativo; 

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

gimentais 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, especi-

ais, 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 deman-

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

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

Encarregado de  

Cobertura Jornalística do 

I - realizar a cobertura jornalística das atividades legislativas em todos os seus aspec-

tos, tais como produção de textos para o site, providenciar fotos pertinentes, acom-
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FUNÇÃO ATRIBUIÇÕES 

Plenário 

(FG-AL) 

panhar as 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 jornalístico e fotográfico da CMV; 

III – responsabilizar-se pelos equipamentos pertencentes ao patrimônio da CMV sob 

sua guarda, como notebooks, máquinas fotográficas, dentre outros; 

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 traba-

lho, inclusive rotinas administrativas e técnicas, buscando a efetividade dos resulta-

dos pretendidos; 

II - receber, classificar e expedir expedientes e materiais diversos, fazendo os regis-

tros 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 1.952/2016 da Câmara Municipal de Vitória. 

 

A Resolução nº 1.952/2016 também disciplina acerca dos 92 (noventa e dois) car-

gos comissionados existentes na estrutura administrativa, os quais estão discriminados no 

Quadro 7. Todos os cargos possuem atribuições de direção, de chefia ou de assessoramento. A 

estrutura remuneratória dos cargos comissionados estão explicitas no Quadro 8, enquanto que 

as atribuições de cada função estão detalhadas no Quadro 9. 
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Quadro 7 - Cargos comissionados da estrutura administrativa da Câmara Municipal de Vitória em 2018 

CARGO PADRÃO QUANTIDADE 

Diretor Geral PC-S 01 

Procurador Geral PC-S 01 

Controlador Interno PC-E 01 

Chefe de Gabinete da Presidência PC-E 01 

Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas PC-E 01 

Diretor do Departamento de Gestão Administrativa PC-E 01 

Diretor do Departamento Financeiro e Contábil PC-E 01 

Diretor do Departamento Legislativo PC-E 01 

Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação PC-E 01 

Diretor do Departamento de Comunicação PC-E 01 

Diretor do Departamento de Documentação e Informação PC-E 01 

Coordenador de Comissões PC-T 16 

Assessor Técnico PC-T 17 

Assessor do Cerimonial PC-AL1 01 

Assessor Legislativo-Administrativo I PC-AL1 17 

Assessor Legislativo-Administrativo II PC-AL2 12 

Assessor Legislativo-Administrativo III PC-AL3 18 

Total 92 

Fonte: elaboração própria a partir das informações da Resolução nº 1.952/2016, alterada pela Resolução nº 

1.985/2018 da Câmara Municipal de Vitória. 

Quadro 8 - Estrutura remuneratória dos cargos comissionados da Câmara Municipal de Vitória em 2018 

PADRÃO 
VENCIMENTO 

(R$ 1,00) 

REPRESENTAÇÃO 

(R$ 1,00) 

REMUNERAÇÃO 

(R$ 1,00) 

PC-S 5.445,46 4.102,04 9.547,49 

PC-E 3.510,69 2.363,53 5.874,22 

PC-T 2.781,31 1.287,58 4.068,89 

PC-AL1 2.044,64 760,50 2.805,14 

PC-AL2 1.560,45 522,55 2.083,00 

PC-AL3 986,18 343,94 1.330,12 

Fonte: elaboração própria a partir das informações da Lei Municipal nº 9.276/2018. 

Quadro 9 - Atribuições dos cargos comissionados da estrutura administrativa da Câmara Municipal de 

Vitória. 

CARGO ATRIBUIÇÕES 

Diretor Geral 

(PC-S) 

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

dinados; 

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 e 

inscrição ativa na Ordem dos Advogados do Brasil; 

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; 
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CARGO ATRIBUIÇÕES 

V- exercer a representação institucional da Procuradoria Geral da Câmara, em conjunto 

com os Procuradores efetivos ou isoladamente; 

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. 

Controlador Interno 

(PC-E) 

I – coordenar a unidade de controle interno para o desempenho das atividades relativas 

ao mesmo; 

II – formular, se solicitado, instruções e orientações técnicas a serem referendadas pela 

Direção Geral, em conformidade com as normas pertinentes a esta Câmara Municipal e 

às legislações municipal, estadual e federal correspondentes, a serem editadas, por fim, 

pelo Ordenador de Despesas, 

III – proporcionar assistência, informação e contribuir com todos os departamentos da 

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

quando solicitado; 

IV – avaliar, quando solicitado, à eficácia e eficiência orçamentária, contábil e patrimo-

nial da CMV; 

V – efetuar análise técnica-financeira dos processos de licitação, dos contratos e convê-

nios em vigor, emitindo entendimento opinativo; 

VI – solicitar, através de pedido dirigido ao Diretor Geral, documentos, informações e 

quaisquer outros dados às unidades administrativas que sejam necessários e indispensá-

veis ao exercício das funções de controle interno; 

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

controle externo, quando autorizado pela Mesa Diretora; 

VIII - executar outras atividades correlatas. 

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 Depar-

tamento 

(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 compe-

tência; 

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

Diretor de Depar-

tamento Legislativo 

(PC-E) 

I – o ocupante do cargo de Diretor de Departamento Legislativo deverá possuir formação 

na área jurídica com ensino superior completo no curso de Bacharelado em Direito; 

II - assessorar a Mesa na direção dos trabalhos de plenário;  

III - assessorar a Presidência nas questões de Ordem; 

IV - informar por escrito aos órgãos e departamentos da Câmara Municipal as delibera-

ções, despachos ou ordens da Mesa e da Presidência no que consiste ao devido processo 

legislativo; 

V - coordenar e elaborar a Ordem do dia, segundo as instruções do Presidente; 

VI - organizar os serviços de recepção e distribuição de proposições e de requerimentos e 

despachar com o Presidente todas as proposições, a fim de lhes dar o devido prossegui-

mento; 

VII - distribuir às áreas competentes os expedientes encaminhados à Mesa; 

VIII – organizar, quanto à espécie e quanto à prioridade, as proposições legislativas para 

estudo nas Comissões, conforme as normas regimentais; 

IX - submeter ao Presidente as proposições em condições de serem arquivadas nos ter-

mos constitucionais e regimentais; 

X - determinar, sob ordem da Presidência, a reconstituição de processos extraviados ou 

retidos indevidamente; 
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CARGO ATRIBUIÇÕES 

XI - exercer outras atividades correlatas no que consiste ao devido processo legislativo.  

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 co-

missões; 

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 ativida-

des. 

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 ativida-

des de sua área de competência; 

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

Assessor do Ceri-

monial 

(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 Adminis-

trativo-Legislativo 

I, II, III 

(PC-AL1, PC-AL2 

e PC-AL3) 

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

mentos, subordinados aos diretores, coordenadores, responsáveis ou presidentes de co-

missões; 

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, cadas-

tros e instrumentos de controle; 

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

mento 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; 

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 1.952/2016, alterada pela Resolução nº 

1.984/2018, da Câmara Municipal de Vitória. 
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Além dos cargos e funções ligados à estrutura administrativa da Câmara Munici-

pal de Vitória, cada gabinete parlamentar pode nomear até 15 (quinze) servidores para exerce-

rem cargos de assessoramento em comissão, denominados Secretários de Gabinete Parlamen-

tar (SGP). A estrutura remuneratória desses cargos está discriminada no Quadro 10, enquanto 

que as atribuições estão detalhadas no Quadro 11. 

Quadro 10 - Estrutura remuneratória dos cargos comissionados de assessoria parlamentar da Câmara 

Municipal de Vitória em 2018 

PADRÃO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL: 40H 

VALOR (R$ 1,00)  

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL: 30H 

VALOR (R$ 1,00) 

SGP-D 5.874,22 4.405,67 

SGP-1 4.513,37 3.385,03 

SGP-2 3.563,78 2.672,83 

SGP-3 2.717,05 2.037,79 

SGP-4 2.383,05 1.787,29 

SGP-5 2.076,14 1.557,11 

SGP-6 1.866,72 1.400,04 

SGP-7 1.693,42 1.270,07 

SGP-8 1.534,55 1.150,91 

SGP-9 1.426,23 1.069,67 

SGP-10 1.213,20 - 

SGP-11 982,62 - 

SGP-12 982,62 - 

Fonte: elaboração própria a partir das informações Lei Municipal nº 9.276/2018. 

Quadro 11 - Atribuições dos cargos comissionados de assessoria parlamentar da Câmara Municipal de 

Vitória em 2018 

PADRÃO ATRIBUIÇÕES 

SGP-D 

- coordenar as atividades relacionadas a definições de metas, estratégias e diretrizes a 

serem adotadas na Câmara, mediante planejamento, coordenação, orientação, controle e 

direção das ações desenvolvidas, e outras atividades correlatas; 

- coordenar a integração com os demais gabinetes e unidades administrativas da Câmara, 

a fim de atender as demandas existentes; 

- designar, quando necessário, os servidores que irão representar o parlamentar perante 

autoridades e demais representantes da sociedade civil em audiências e reuniões; 

- coordenar os levantamentos de dados e informações para a coleta de textos de interesse 

da atividade parlamentar; 

- coordenar a análise de documentos enviados ou recebidos do Município, Estado ou da 

União; 

- coordenar o planejamento e execução das atividades de assessoria no curso do processo 

legislativo; 

- planejar atividades de natureza parlamentar em sua área de atuação; 

- planejar e coordenar atividades de natureza técnica e administrativa relativas ao exercí-

cio legislativo; 

- providenciar a representação do parlamentar perante autoridades e demais representan-

tes da sociedade civil em audiências e reuniões; 

- planejar e coordenar atividades de apoio inerentes ao exercício do mandato parlamen-

tar; 

- coordenar a correspondência, fichário e arquivo da correspondência expedida e recebi-

da, bem como dos discursos proferidos e das proposições apresentadas; 
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PADRÃO ATRIBUIÇÕES 

- planejar e coordenar as nomeações, exonerações, licenças e férias dos servidores de 

gabinete; 

- coordenar e fiscalizar a assiduidade dos servidores do gabinete; 

- coordenar as pesquisas para elaboração de projetos de lei; 

- coordenar a gestão de documentos; 

- coordenar a tramitação de atos administrativos e proposições legislativas; 

- coordenar as proposições legislativas; 

- assistir o respectivo Vereador nas áreas específicas de atuação, procedendo às pesqui-

sas que lhe forem requisitadas, visando à instrução do processo legislativo, acompanhan-

do a tramitação das proposições; 

- acompanhar o parlamentar em atividades de seu mandato; 

- atuar no auxílio à execução de tarefas de secretariado do respectivo Vereador e, em 

especial, atender dentro ou fora da Câmara, os contatos pessoais ou telefônicos; 

- receber as demandas individuais e coletivas da sociedade e encaminhá-las ao Vereador 

ou órgãos competentes, acompanhando, quando possível, a resposta de demanda enca-

minhada; 

- elaborar pareceres e relatórios; 

- proceder a leitura diária dos jornais e sites, a fim de obter subsídio para trabalhos de-

senvolvidos pelo Vereador; 

- assessorar o Vereador na fiscalização do Poder Executivo; 

- realizar atendimento especializado de acordo com sua área de atuação; 

- participar de eventos e internos e externos; 

- verificar, instruir, preparar e prestar informações em processos; 

- informar o Vereador das publicações do Diário Oficial ou Diário Oficial Legislativo 

Municipal, sobre matérias relacionadas às atividades desenvolvidas pelo parlamentar; 

- realizar atendimento e orientação ao público; 

- representar o parlamentar em audiências e reuniões perante autoridades e demais repre-

sentantes da sociedade civil, na área de sua especialidade; 

- preparar a correspondência, mantendo fichário e arquivo da correspondência expedida e 

recebida, bem como dos discursos proferidos e das proposições apresentadas, acompa-

nhando o andamento destas; 

- efetuar serviços de preparo e despacho de documentos; 

- representar o parlamentar, interna ou externamente, em reuniões e atividades do man-

dato; 

- preparar a correspondência pessoal, mantendo fichário e arquivo da correspondência 

expedida e recebida, bem como dos discursos proferidos e das proposições apresentadas; 

- elaborar expedientes, ofícios, memorandos, e-mails e encaminhamentos diversos; 

- analisar documentos, acompanhar processos diversos, emitir pareceres e outras ativida-

des correlatas, que requerem conhecimentos específicos da área de atuação; 

- assessorar na elaboração de discursos ou manifestações do parlamentar; 

- cumprir outras atividades de apoio inerentes ao exercício do mandato parlamentar; 

- acompanhar, alimentar e gerenciar as mídias sociais, sites, e-mails, atividades com 

fotos e vídeo do vereador, e produção de artes gráficas; 

- relacionamento com jornais, jornais de bairros, rádios, revistas e TV, e acompanhamen-

to de matérias relacionadas à Cidade e Região Metropolitana, e matérias relacionadas ao 

Vereador; 

- atendimento à imprensa, preparação de textos e discursos, divulgação de notícias do 

mandato, e mensurar e acompanhar a imagem do Vereador perante o eleitor; 

- executar trabalhos técnicos que lhe forem solicitados pelo parlamentar, e realizar análi-

se econômica financeira de processos administrativos, e acompanhar o PPA, LOA e 

LDO do Município; 

- apoiar a atividade de fiscalização do parlamentar nas contratações de grande vulto da 

administração municipal, e acompanhar execução orçamentária de Vitória e os projetos 

de alteração do orçamento; 

- acompanhar e executar ações de intercâmbio de informações da Câmara Legislativas 

relativas a assuntos legislativos; 
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PADRÃO ATRIBUIÇÕES 

- elaborar estudos, projetos de lei e indicações, de projetos e acompanhar a tramitação de 

proposições de interesse do parlamentar; 

- acompanhar os trabalhos do Plenário, Comissões Temáticas e Comissões que o parla-

mentar participar; 

- assessorar o Vereador nas atividades parlamentares; 

- outras atividades correlatas. 

SGP-1 

- designar, quando necessário, os servidores que irão representar o parlamentar perante 

autoridades e demais representantes da sociedade civil em audiências e reuniões; 

- coordenar os levantamentos de dados e informações para a coleta de textos de interesse 

da atividade parlamentar; 

- coordenar a análise de documentos enviados ou recebidos do Município, Estado ou da 

União; 

- coordenar o planejamento e execução das atividades de assessoria no curso do processo 

legislativo; 

- planejar atividades de natureza parlamentar em sua área de atuação; 

- planejar e coordenar atividades de natureza técnica e administrativa relativas ao exercí-

cio legislativo; 

- providenciar a representação do parlamentar perante autoridades e demais representan-

tes da sociedade civil em audiências e reuniões; 

- planejar e coordenar atividades de apoio inerentes ao exercício do mandato parlamen-

tar; 

- coordenar a correspondência, fichário e arquivo da correspondência expedida e recebi-

da, bem como dos discursos proferidos e das proposições apresentadas; 

- planejar e coordenar as nomeações, exonerações, licenças e férias dos servidores de 

gabinete; 

- coordenar e fiscalizar a assiduidade dos servidores do gabinete; 

- coordenar as pesquisas para elaboração de projetos de lei; 

- coordenar a gestão de documentos; 

- coordenar a tramitação de atos administrativos e proposições legislativas; 

- coordenar as proposições legislativas; 

- assistir o respectivo Vereador nas áreas específicas de atuação, procedendo às pesqui-

sas que lhe forem requisitadas, visando à instrução do processo legislativo, acompanhan-

do a tramitação das proposições; 

- acompanhar o parlamentar em atividades de seu mandato; 

- atuar no auxílio à execução de tarefas de secretariado do respectivo Vereador e, em 

especial, atender dentro ou fora da Câmara, os contatos pessoais ou telefônicos; 

- receber as demandas individuais e coletivas da sociedade e encaminhá-las ao Vereador 

ou órgãos competentes, acompanhando, quando possível, a resposta de demanda enca-

minhada; 

- elaborar pareceres e relatórios; 

- proceder a leitura diária dos jornais e sites, a fim de obter subsídio para trabalhos de-

senvolvidos pelo Vereador; 

- assessorar o Vereador na fiscalização do Poder Executivo; 

- realizar atendimento especializado de acordo com sua área de atuação; 

- participar de eventos e internos e externos; 

- verificar, instruir, preparar e prestar informações em processos; 

- informar o Vereador das publicações do Diário Oficial ou Diário Oficial Legislativo 

Municipal, sobre matérias relacionadas às atividades desenvolvidas pelo parlamentar; 

- realizar atendimento e orientação ao público; 

- representar o parlamentar em audiências e reuniões perante autoridades e demais repre-

sentantes da sociedade civil, na área de sua especialidade; 

- preparar a correspondência, mantendo fichário e arquivo da correspondência expedida e 

recebida, bem como dos discursos proferidos e das proposições apresentadas, acompa-

nhando o andamento destas; 

- efetuar serviços de preparo e despacho de documentos; 



 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA 

Controladoria Interna e Transparência 
 

Página 144 de 167 
 

 

Controladoria Interna e Transparência (CIT) 

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1788, sala 402, Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP: 29.050-940 
Telefones: (27) 3334-4609/4540/4613 

PADRÃO ATRIBUIÇÕES 

- representar o parlamentar, interna ou externamente, em reuniões e atividades do man-

dato; 

- preparar a correspondência pessoal, mantendo fichário e arquivo da correspondência 

expedida e recebida, bem como dos discursos proferidos e das proposições apresentadas; 

- elaborar expedientes, ofícios, memorandos, e-mails e encaminhamentos diversos; 

- analisar documentos, acompanhar processos diversos, emitir pareceres e outras ativida-

des correlatas, que requerem conhecimentos específicos da área de atuação; 

- assessorar na elaboração de discursos ou manifestações do parlamentar; 

- cumprir outras atividades de apoio inerentes ao exercício do mandato parlamentar; 

- acompanhar, alimentar e gerenciar as mídias sociais, sites, e-mails, atividades com 

fotos e vídeo do vereador, e produção de artes gráficas; 

- relacionamento com jornais, jornais de bairros, rádios, revistas e TV, e acompanhamen-

to de matérias relacionadas à Cidade e Região Metropolitana, e matérias relacionadas ao 

Vereador; 

- atendimento à imprensa, preparação de textos e discursos, divulgação de notícias do 

mandato, e mensurar e acompanhar a imagem do Vereador perante o eleitor; 

- executar trabalhos técnicos que lhe forem solicitados pelo parlamentar, e realizar análi-

se econômica financeira de processos administrativos, e acompanhar o PPA, LOA e 

LDO do Município; 

- apoiar a atividade de fiscalização do parlamentar nas contratações de grande vulto da 

administração municipal, e acompanhar execução orçamentária de Vitória e os projetos 

de alteração do orçamento; 

- acompanhar e executar ações de intercâmbio de informações da Câmara Legislativas 

relativas a assuntos legislativos; 

- elaborar estudos, projetos de lei e indicações, de projetos e acompanhar a tramitação de 

proposições de interesse do parlamentar; 

- acompanhar os trabalhos do Plenário, Comissões Temáticas e Comissões que o parla-

mentar participar; 

- assessorar o Vereador nas atividades parlamentares; 

- outras atividades correlatas. 

SGP-2 

- coordenar a análise de documentos enviados ou recebidos do Município, Estado ou da 

União; 

- coordenar o planejamento e execução das atividades de assessoria no curso do processo 

legislativo; 

- planejar atividades de natureza parlamentar em sua área de atuação; 

- planejar e coordenar atividades de natureza técnica e administrativa relativas ao exercí-

cio legislativo; 

- providenciar a representação do parlamentar perante autoridades e demais representan-

tes da sociedade civil em audiências e reuniões; 

- planejar e coordenar as atividades de apoio inerentes ao exercício do mandato parla-

mentar; 

- coordenar a correspondência, fichário e arquivo da correspondência expedida e recebi-

da, bem como dos discursos proferidos e das proposições apresentadas; 

- planejar e coordenar as nomeações, exonerações, licenças e férias dos servidores de 

gabinete; 

- coordenar e fiscalizar a assiduidade dos servidores do gabinete; 

- coordenar as pesquisas para elaboração de projetos de lei; 

- coordenar a gestão de documentos; 

- coordenar a tramitação de atos administrativos e proposições legislativas; 

- coordenar as proposições legislativas; 

- assistir o respectivo Vereador nas áreas específicas de atuação, procedendo às pesqui-

sas que lhe forem requisitadas, visando à instrução do processo legislativo, acompanhan-

do a tramitação das proposições; 

- acompanhar o parlamentar em atividades de seu mandato; 

- atuar no auxílio à execução de tarefas de secretariado do respectivo Vereador e, em 
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especial, atender dentro ou fora da Câmara, os contatos pessoais ou telefônicos; 

- receber as demandas individuais e coletivas da sociedade e encaminhá-las ao Vereador 

ou órgãos competentes, acompanhando, quando possível, a resposta de demanda enca-

minhada. 

- elaborar pareceres e relatórios; 

- proceder a leitura diária dos jornais e sites, a fim de obter subsídio para trabalhos de-

senvolvidos pelo Vereador; 

- assessorar o vereador na fiscalização do Poder Executivo; 

- realizar atendimento especializado de acordo com sua área de atuação; 

- participar de eventos internos e externos; 

-verificar, instruir, preparar e prestar informações em processos; 

- informar o Vereador das publicações do Diário Oficial ou Diário Oficial Legislativo 

Municipal, sobre matérias relacionadas às atividades desenvolvidas pelo parlamentar; 

- realizar atendimento e orientação ao público; 

- representar o parlamentar em audiências e reuniões perante autoridades e demais repre-

sentantes da sociedade civil, na área de sua especialidade; 

- preparar a correspondência, mantendo fichário e arquivo da correspondência expedida e 

recebida, bem como dos discursos proferidos e das proposições apresentadas, acompa-

nhando o andamento destas; 

- efetuar serviços de preparo e despacho de documentos; 

- representar o parlamentar, interna ou externamente, em reuniões e atividades do man-

dato; 

- preparar a correspondência pessoal, mantendo fichário e arquivo da correspondência 

expedida e recebida, bem como dos discursos proferidos e das proposições apresentadas; 

- elaborar expedientes, ofícios, memorandos, e-mails e encaminhamentos diversos; 

- analisar documentos, acompanhar processos diversos, emitir pareceres e outras ativida-

des correlatas, que requerem conhecimentos específicos da área de atuação; 

- assessorar na elaboração de discursos ou manifestações do parlamentar; 

- cumprir outras atividades de apoio inerentes ao exercício do mandato parlamentar; 

- acompanhar, alimentar e gerenciar as mídias sociais, sites, e-mails, atividades com 

fotos e vídeo do vereador, e produção de artes gráficas. 

- relacionamento com jornais, jornais de bairros, rádios, revistas e TV, e acompanhamen-

to de matérias relacionadas à Cidade e Região Metropolitana, e matérias relacionadas ao 

Vereador; 

- atendimento à imprensa, preparação de textos e discursos, divulgação de notícias do 

mandato, e mensurar e acompanhar a imagem do Vereador perante o eleitor. 

- executar trabalhos técnicos que lhe forem solicitados pelo parlamentar, e realizar análi-

se econômica financeira de processos administrativos, e acompanhar o PPA, LOA e 

LDO do Município; 

- apoiar a atividade de fiscalização do parlamentar nas contratações de grande vulto da 

administração municipal, e acompanhar a execução orçamentária de Vitória e os projetos 

de alteração do orçamento. 

- acompanhar e executar ações de intercâmbio de informações da Câmara Legislativa 

relativos a assuntos legislativos; 

- elaborar estudos, projetos de lei e indicações, de projetos e acompanhar a tramitação de 

proposições de interesse do parlamentar; 

- acompanhar os trabalhos do Plenário, Comissões Temáticas e Comissões que o parla-

mentar participar; 

- assessorar o Vereador nas atividades parlamentares. 

- outras atividades correlatas. 

SGP-3 

- planejar atividades de natureza parlamentar em sua área de atuação; 

- planejar e coordenar atividades de natureza técnica e administrativa relativas ao exercí-

cio legislativo; 

- providenciar a representação do parlamentar perante autoridades e demais representan-

tes da sociedade civil em audiências e reuniões; 
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- planejar e coordenar as atividades de apoio inerentes ao exercício do mandato parla-

mentar; 

- coordenar a correspondência, fichário e arquivo da correspondência expedida e recebi-

da, bem como dos discursos proferidos e das proposições apresentadas; 

- planejar e coordenar as nomeações, exonerações, licenças e férias dos servidores de 

gabinete; 

- coordenar e fiscalizar a assiduidade dos servidores do gabinete; 

- coordenar as pesquisas para elaboração de projetos de lei; 

- coordenar a gestão de documentos; 

- coordenar a tramitação de atos administrativos e proposições legislativas; 

- coordenar as proposições legislativas; 

- assistir o respectivo Vereador nas áreas específicas de atuação, procedendo às pesqui-

sas que lhe forem requisitadas, visando à instrução do processo legislativo, acompanhan-

do a tramitação das proposições; 

- acompanhar o parlamentar em atividades de seu mandato; 

- atuar no auxílio à execução de tarefas de secretariado do respectivo Vereador e, em 

especial, atender dentro ou fora da Câmara, os contatos pessoais ou telefônicos; 

- receber as demandas individuais e coletivas da sociedade e encaminhá-las ao Vereador 

ou órgãos competentes, acompanhando, quando possível, a resposta de demanda enca-

minhada. 

- elaborar pareceres e relatórios; 

- proceder a leitura diária dos jornais e sites, a fim de obter subsídio para trabalhos de-

senvolvidos pelo Vereador; 

- assessorar o vereador na fiscalização do Poder Executivo; 

- realizar atendimento especializado de acordo com sua área de atuação; 

- participar de eventos internos e externos; 

- verificar, instruir, preparar e prestar informações em processos; 

- informar o Vereador das publicações do Diário Oficial ou Diário Oficial Legislativo 

Municipal, sobre matérias relacionadas às atividades desenvolvidas pelo parlamentar; 

- realizar atendimento e orientação ao público; 

- representar o parlamentar em audiências e reuniões perante autoridades e demais repre-

sentantes da sociedade civil, na área de sua especialidade; 

- preparar a correspondência, mantendo fichário e arquivo da correspondência expedida e 

recebida, bem como dos discursos proferidos e das proposições apresentadas, acompa-

nhando o andamento destas; 

- efetuar serviços de preparo e despacho de documentos; 

- representar o parlamentar, interna ou externamente, em reuniões e atividades do man-

dato; 

- preparar a correspondência pessoal, mantendo fichário e arquivo da correspondência 

expedida e recebida, bem como dos discursos proferidos e das proposições apresentadas; 

- elaborar expedientes, ofícios, memorandos, e-mails e encaminhamentos diversos; 

- analisar documentos, acompanhar processos diversos, emitir pareceres e outras ativida-

des correlatas, que requerem conhecimentos específicos da área de atuação; 

- assessorar na elaboração de discursos ou manifestações do parlamentar; 

- cumprir outras atividades de apoio inerentes ao exercício do mandato parlamentar; 

- acompanhar, alimentar e gerenciar as mídias sociais, sites, e-mails, atividades com 

fotos e vídeo do vereador, e produção de artes gráficas. 

- relacionamento com jornais, jornais de bairros, rádios, revistas e TV, e acompanhamen-

to de matérias relacionadas à Cidade e Região Metropolitana, e matérias relacionadas ao 

Vereador; 

- atendimento à imprensa, preparação de textos e discursos, divulgação de notícias do 

mandato, e mensurar e acompanhar a imagem do Vereador perante o eleitor. 

- executar trabalhos técnicos que lhe forem solicitados pelo parlamentar, e realizar análi-

se econômica financeira de processos administrativos, e acompanhar o PPA, LOA e 

LDO do Município; 

- apoiar a atividade de fiscalização do parlamentar nas contratações de grande vulto da 
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administração municipal, e acompanhar a execução orçamentária de Vitória e os projetos 

de alteração do orçamento. 

- acompanhar e executar ações de intercâmbio de informações da Câmara Legislativa 

relativos a assuntos legislativos; 

- elaborar estudos, projetos de lei e indicações, de projetos e acompanhar a tramitação de 

proposições de interesse do parlamentar; 

- acompanhar os trabalhos do Plenário, Comissões Temáticas e Comissões que o parla-

mentar participar; 

- assessorar o Vereador nas atividades parlamentares. 

- outras atividades correlatas. 

SGP-4 

- planejar e coordenar atividades de natureza técnica e administrativa relativas ao exercí-

cio legislativo; 

- providenciar a representação do parlamentar perante autoridades e demais representan-

tes da sociedade civil em audiências e reuniões; 

- planejar e coordenar as atividades de apoio inerentes ao exercício do mandato parla-

mentar; 

- coordenar a correspondência, fichário e arquivo da correspondência expedida e recebi-

da, bem como dos discursos proferidos e das proposições apresentadas; 

- planejar e coordenar as nomeações, exonerações, licenças e férias dos servidores de 

gabinete; 

- coordenar e fiscalizar a assiduidade dos servidores do gabinete; 

- coordenar as pesquisas para elaboração de projetos de lei; 

- coordenar a gestão de documentos; 

- coordenar a tramitação de atos administrativos e proposições legislativas; 

- coordenar as proposições legislativas; 

- assistir o respectivo Vereador nas áreas específicas de atuação, procedendo às pesqui-

sas que lhe forem requisitadas, visando à instrução do processo legislativo, acompanhan-

do a tramitação das proposições; 

- acompanhar o parlamentar em atividades de seu mandato; 

- atuar no auxílio à execução de tarefas de secretariado do respectivo Vereador e, em 

especial, atender dentro ou fora da Câmara, os contatos pessoais ou telefônicos; 

- receber as demandas individuais e coletivas da sociedade e encaminhá-las ao Vereador 

ou órgãos competentes, acompanhando, quando possível, a resposta de demanda enca-

minhada. 

- elaborar pareceres e relatórios; 

- proceder a leitura diária dos jornais e sites, a fim de obter subsídio para trabalhos de-

senvolvidos pelo Vereador; 

- assessorar o vereador na fiscalização do Poder Executivo; 

- realizar atendimento especializado de acordo com sua área de atuação; 

- participar de eventos internos e externos; 

- verificar, instruir, preparar e prestar informações em processos; 

- informar o Vereador das publicações do Diário Oficial ou Diário Oficial Legislativo 

Municipal, sobre matérias relacionadas às atividades desenvolvidas pelo parlamentar; 

- realizar atendimento e orientação ao público; 

- representar o parlamentar em audiências e reuniões perante autoridades e demais repre-

sentantes da sociedade civil, na área de sua especialidade; 

- preparar a correspondência, mantendo fichário e arquivo da correspondência expedida e 

recebida, bem como dos discursos proferidos e das proposições apresentadas, acompa-

nhando o andamento destas; 

- efetuar serviços de preparo e despacho de documentos; 

- representar o parlamentar, interna ou externamente, em reuniões e atividades do man-

dato; 

- preparar a correspondência pessoal, mantendo fichário e arquivo da correspondência 

expedida e recebida, bem como dos discursos proferidos e das proposições apresentadas; 

- elaborar expedientes, ofícios, memorandos, e-mails e encaminhamentos diversos; 
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- analisar documentos, acompanhar processos diversos, emitir pareceres e outras ativida-

des correlatas, que requerem conhecimentos específicos da área de atuação; 

- assessorar na elaboração de discursos ou manifestações do parlamentar; 

- cumprir outras atividades de apoio inerentes ao exercício do mandato parlamentar; 

- acompanhar, alimentar e gerenciar as mídias sociais, sites, e-mails, atividades com 

fotos e vídeo do vereador, e produção de artes gráficas. 

- relacionamento com jornais, jornais de bairros, rádios, revistas e TV, e acompanhamen-

to de matérias relacionadas à Cidade e Região Metropolitana, e matérias relacionadas ao 

Vereador; 

- atendimento à imprensa, preparação de textos e discursos, divulgação de notícias do 

mandato, e mensurar e acompanhar a imagem do Vereador perante o eleitor. 

- executar trabalhos técnicos que lhe forem solicitados pelo parlamentar, e realizar análi-

se econômica financeira de processos administrativos, e acompanhar o PPA, LOA e 

LDO do Município; 

- apoiar a atividade de fiscalização do parlamentar nas contratações de grande vulto da 

administração municipal, e acompanhar a execução orçamentária de Vitória e os projetos 

de alteração do orçamento. 

- acompanhar e executar ações de intercâmbio de informações da Câmara Legislativa 

relativos a assuntos legislativos; 

- elaborar estudos, projetos de lei e indicações, de projetos e acompanhar a tramitação de 

proposições de interesse do parlamentar; 

- acompanhar os trabalhos do Plenário, Comissões Temáticas e Comissões que o parla-

mentar participar; 

- assessorar o Vereador nas atividades parlamentares. 

- outras atividades correlatas. 

SGP-5 

- providenciar a representação do parlamentar perante autoridades e demais representan-

tes da sociedade civil em audiências e reuniões; 

- planejar e coordenar as atividades de apoio inerentes ao exercício do mandato parla-

mentar; 

- coordenar a correspondência, fichário e arquivo da correspondência expedida e recebi-

da, bem como dos discursos proferidos e das proposições apresentadas; 

- planejar e coordenar as nomeações, exonerações, licenças e férias dos servidores de 

gabinete; 

- coordenar e fiscalizar a assiduidade dos servidores do gabinete; 

- coordenar as pesquisas para elaboração de projetos de lei; 

- coordenar a gestão de documentos; 

- coordenar a tramitação de atos administrativos e proposições legislativas; 

- coordenar as proposições legislativas; 

- assistir o respectivo Vereador nas áreas específicas de atuação, procedendo às pesqui-

sas que lhe forem requisitadas, visando à instrução do processo legislativo, acompanhan-

do a tramitação das proposições; 

- acompanhar o parlamentar em atividades de seu mandato; 

- atuar no auxílio à execução de tarefas de secretariado do respectivo Vereador e, em 

especial, atender dentro ou fora da Câmara, os contatos pessoais ou telefônicos; 

- receber as demandas individuais e coletivas da sociedade e encaminhá-las ao Vereador 

ou órgãos competentes, acompanhando, quando possível, a resposta de demanda enca-

minhada. 

- elaborar pareceres e relatórios; 

- proceder a leitura diária dos jornais e sites, a fim de obter subsídio para trabalhos de-

senvolvidos pelo Vereador; 

- assessorar o vereador na fiscalização do Poder Executivo; 

- realizar atendimento especializado de acordo com sua área de atuação; 

- participar de eventos internos e externos; 

- verificar, instruir, preparar e prestar informações em processos; 

- informar o Vereador das publicações do Diário Oficial ou Diário Oficial Legislativo 
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Municipal, sobre matérias relacionadas às atividades desenvolvidas pelo parlamentar; 

- realizar atendimento e orientação ao público; 

- representar o parlamentar em audiências e reuniões perante autoridades e demais repre-

sentantes da sociedade civil, na área de sua especialidade; 

- preparar a correspondência, mantendo fichário e arquivo da correspondência expedida e 

recebida, bem como dos discursos proferidos e das proposições apresentadas, acompa-

nhando o andamento destas; 

- efetuar serviços de preparo e despacho de documentos; 

- representar o parlamentar, interna ou externamente, em reuniões e atividades do man-

dato; 

- preparar a correspondência pessoal, mantendo fichário e arquivo da correspondência 

expedida e recebida, bem como dos discursos proferidos e das proposições apresentadas; 

- elaborar expedientes, ofícios, memorandos, e-mails e encaminhamentos diversos; 

- analisar documentos, acompanhar processos diversos, emitir pareceres e outras ativida-

des correlatas, que requerem conhecimentos específicos da área de atuação; 

- assessorar na elaboração de discursos ou manifestações do parlamentar; 

- cumprir outras atividades de apoio inerentes ao exercício do mandato parlamentar; 

- acompanhar, alimentar e gerenciar as mídias sociais, sites, e-mails, atividades com 

fotos e vídeo do vereador, e produção de artes gráficas. 

- relacionamento com jornais, jornais de bairros, rádios, revistas e TV, e acompanhamen-

to de matérias relacionadas à Cidade e Região Metropolitana, e matérias relacionadas ao 

Vereador; 

- atendimento à imprensa, preparação de textos e discursos, divulgação de notícias do 

mandato, e mensurar e acompanhar a imagem do Vereador perante o eleitor. 

- executar trabalhos técnicos que lhe forem solicitados pelo parlamentar, e realizar análi-

se econômica financeira de processos administrativos, e acompanhar o PPA, LOA e 

LDO do Município; 

- apoiar a atividade de fiscalização do parlamentar nas contratações de grande vulto da 

administração municipal, e acompanhar a execução orçamentária de Vitória e os projetos 

de alteração do orçamento. 

- acompanhar e executar ações de intercâmbio de informações da Câmara Legislativa 

relativos a assuntos legislativos; 

- elaborar estudos, projetos de lei e indicações, de projetos e acompanhar a tramitação de 

proposições de interesse do parlamentar; 

- acompanhar os trabalhos do Plenário, Comissões Temáticas e Comissões que o parla-

mentar participar; 

- assessorar o Vereador nas atividades parlamentares. 

- outras atividades correlatas. 

SGP-6 

- planejar e coordenar as atividades de apoio inerentes ao exercício do mandato parla-

mentar; 

- coordenar a correspondência, fichário e arquivo da correspondência expedida e recebi-

da, bem como dos discursos proferidos e das proposições apresentadas; 

- planejar e coordenar as nomeações, exonerações, licenças e férias dos servidores de 

gabinete; 

- coordenar e fiscalizar a assiduidade dos servidores do gabinete; 

- coordenar as pesquisas para elaboração de projetos de lei; 

- coordenar a gestão de documentos; 

- coordenar a tramitação de atos administrativos e proposições legislativas; 

- coordenar as proposições legislativas; 

- assistir o respectivo Vereador nas áreas específicas de atuação, procedendo às pesqui-

sas que lhe forem requisitadas, visando à instrução do processo legislativo, acompanhan-

do a tramitação das proposições; 

- acompanhar o parlamentar em atividades de seu mandato; 

- atuar no auxílio à execução de tarefas de secretariado do respectivo Vereador e, em 

especial, atender dentro ou fora da Câmara, os contatos pessoais ou telefônicos; 



 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA 

Controladoria Interna e Transparência 
 

Página 150 de 167 
 

 

Controladoria Interna e Transparência (CIT) 

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1788, sala 402, Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP: 29.050-940 
Telefones: (27) 3334-4609/4540/4613 

PADRÃO ATRIBUIÇÕES 

- receber as demandas individuais e coletivas da sociedade e encaminhá-las ao Vereador 

ou órgãos competentes, acompanhando, quando possível, a resposta de demanda enca-

minhada. 

- elaborar pareceres e relatórios; 

- proceder a leitura diária dos jornais e sites, a fim de obter subsídio para trabalhos de-

senvolvidos pelo Vereador; 

- assessorar o vereador na fiscalização do Poder Executivo; 

- realizar atendimento especializado de acordo com sua área de atuação; 

- participar de eventos internos e externos; 

- verificar, instruir, preparar e prestar informações em processos; 

- informar o Vereador das publicações do Diário Oficial ou Diário Oficial Legislativo 

Municipal, sobre matérias relacionadas às atividades desenvolvidas pelo parlamentar; 

- realizar atendimento e orientação ao público; 

- representar o parlamentar em audiências e reuniões perante autoridades e demais repre-

sentantes da sociedade civil, na área de sua especialidade; 

- preparar a correspondência, mantendo fichário e arquivo da correspondência expedida e 

recebida, bem como dos discursos proferidos e das proposições apresentadas, acompa-

nhando o andamento destas; 

- efetuar serviços de preparo e despacho de documentos; 

- representar o parlamentar, interna ou externamente, em reuniões e atividades do man-

dato; 

- preparar a correspondência pessoal, mantendo fichário e arquivo da correspondência 

expedida e recebida, bem como dos discursos proferidos e das proposições apresentadas; 

- elaborar expedientes, ofícios, memorandos, e-mails e encaminhamentos diversos; 

- analisar documentos, acompanhar processos diversos, emitir pareceres e outras ativida-

des correlatas, que requerem conhecimentos específicos da área de atuação; 

- assessorar na elaboração de discursos ou manifestações do parlamentar; 

- cumprir outras atividades de apoio inerentes ao exercício do mandato parlamentar; 

- acompanhar, alimentar e gerenciar as mídias sociais, sites, e-mails, atividades com 

fotos e vídeo do vereador, e produção de artes gráficas. 

- relacionamento com jornais, jornais de bairros, rádios, revistas e TV, e acompanhamen-

to de matérias relacionadas à Cidade e Região Metropolitana, e matérias relacionadas ao 

Vereador; 

- atendimento à imprensa, preparação de textos e discursos, divulgação de notícias do 

mandato, e mensurar e acompanhar a imagem do Vereador perante o eleitor. 

- executar trabalhos técnicos que lhe forem solicitados pelo parlamentar, e realizar análi-

se econômica financeira de processos administrativos, e acompanhar o PPA, LOA e 

LDO do Município; 

- apoiar a atividade de fiscalização do parlamentar nas contratações de grande vulto da 

administração municipal, e acompanhar a execução orçamentária de Vitória e os projetos 

de alteração do orçamento. 

- acompanhar e executar ações de intercâmbio de informações da Câmara Legislativa 

relativos a assuntos legislativos; 

- elaborar estudos, projetos de lei e indicações, de projetos e acompanhar a tramitação de 

proposições de interesse do parlamentar; 

- acompanhar os trabalhos do Plenário, Comissões Temáticas e Comissões que o parla-

mentar participar; 

- assessorar o Vereador nas atividades parlamentares. 

- outras atividades correlatas. 

SGP-7 

- coordenar a correspondência, fichário e arquivo da correspondência expedida e recebi-

da, bem como dos discursos proferidos e das proposições apresentadas; 

- planejar e coordenar as nomeações, exonerações, licenças e férias dos servidores de 

gabinete; 

- coordenar e fiscalizar a assiduidade dos servidores do gabinete; 

- coordenar as pesquisas para elaboração de projetos de lei; 
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PADRÃO ATRIBUIÇÕES 

- coordenar a gestão de documentos; 

- coordenar a tramitação de atos administrativos e proposições legislativas; 

- coordenar as proposições legislativas; 

- assistir o respectivo Vereador nas áreas específicas de atuação, procedendo às pesqui-

sas que lhe forem requisitadas, visando à instrução do processo legislativo, acompanhan-

do a tramitação das proposições; 

- acompanhar o parlamentar em atividades de seu mandato; 

- atuar no auxílio à execução de tarefas de secretariado do respectivo Vereador e, em 

especial, atender dentro ou fora da Câmara, os contatos pessoais ou telefônicos; 

- receber as demandas individuais e coletivas da sociedade e encaminhá-las ao Vereador 

ou órgãos competentes, acompanhando, quando possível, a resposta de demanda enca-

minhada. 

- elaborar pareceres e relatórios; 

- proceder a leitura diária dos jornais e sites, a fim de obter subsídio para trabalhos de-

senvolvidos pelo Vereador; 

- assessorar o vereador na fiscalização do Poder Executivo; 

- realizar atendimento especializado de acordo com sua área de atuação; 

- participar de eventos internos e externos; 

- verificar, instruir, preparar e prestar informações em processos; 

- informar o Vereador das publicações do Diário Oficial ou Diário Oficial Legislativo 

Municipal, sobre matérias relacionadas às atividades desenvolvidas pelo parlamentar; 

- realizar atendimento e orientação ao público; 

- representar o parlamentar em audiências e reuniões perante autoridades e demais repre-

sentantes da sociedade civil, na área de sua especialidade; 

- preparar a correspondência, mantendo fichário e arquivo da correspondência expedida e 

recebida, bem como dos discursos proferidos e das proposições apresentadas, acompa-

nhando o andamento destas; 

- efetuar serviços de preparo e despacho de documentos; 

- representar o parlamentar, interna ou externamente, em reuniões e atividades do man-

dato; 

- preparar a correspondência pessoal, mantendo fichário e arquivo da correspondência 

expedida e recebida, bem como dos discursos proferidos e das proposições apresentadas; 

- elaborar expedientes, ofícios, memorandos, e-mails e encaminhamentos diversos; 

- analisar documentos, acompanhar processos diversos, emitir pareceres e outras ativida-

des correlatas, que requerem conhecimentos específicos da área de atuação; 

- assessorar na elaboração de discursos ou manifestações do parlamentar; 

- cumprir outras atividades de apoio inerentes ao exercício do mandato parlamentar; 

- acompanhar, alimentar e gerenciar as mídias sociais, sites, e-mails, atividades com 

fotos e vídeo do vereador, e produção de artes gráficas. 

- relacionamento com jornais, jornais de bairros, rádios, revistas e TV, e acompanhamen-

to de matérias relacionadas à Cidade e Região Metropolitana, e matérias relacionadas ao 

Vereador; 

- atendimento à imprensa, preparação de textos e discursos, divulgação de notícias do 

mandato, e mensurar e acompanhar a imagem do Vereador perante o eleitor. 

- executar trabalhos técnicos que lhe forem solicitados pelo parlamentar, e realizar análi-

se econômica financeira de processos administrativos, e acompanhar o PPA, LOA e 

LDO do Município; 

- apoiar a atividade de fiscalização do parlamentar nas contratações de grande vulto da 

administração municipal, e acompanhar a execução orçamentária de Vitória e os projetos 

de alteração do orçamento. 

- acompanhar e executar ações de intercâmbio de informações da Câmara Legislativa 

relativos a assuntos legislativos; 

- elaborar estudos, projetos de lei e indicações, de projetos e acompanhar a tramitação de 

proposições de interesse do parlamentar; 

- acompanhar os trabalhos do Plenário, Comissões Temáticas e Comissões que o parla-

mentar participar; 
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PADRÃO ATRIBUIÇÕES 

- assessorar o Vereador nas atividades parlamentares. 

- outras atividades correlatas. 

SGP-8 

- planejar e coordenar as nomeações, exonerações, licenças e férias dos servidores de 

gabinete; 

- coordenar e fiscalizar a assiduidade dos servidores do gabinete; 

- coordenar as pesquisas para elaboração de projetos de lei; 

- coordenar a gestão de documentos; 

- coordenar a tramitação de atos administrativos e proposições legislativas; 

- coordenar as proposições legislativas; 

- assistir o respectivo Vereador nas áreas específicas de atuação, procedendo às pesqui-

sas que lhe forem requisitadas, visando à instrução do processo legislativo, acompanhan-

do a tramitação das proposições; 

- acompanhar o parlamentar em atividades de seu mandato; 

- atuar no auxílio à execução de tarefas de secretariado do respectivo Vereador e, em 

especial, atender dentro ou fora da Câmara, os contatos pessoais ou telefônicos; 

- receber as demandas individuais e coletivas da sociedade e encaminhá-las ao Vereador 

ou órgãos competentes, acompanhando, quando possível, a resposta de demanda enca-

minhada. 

- elaborar pareceres e relatórios; 

- proceder a leitura diária dos jornais e sites, a fim de obter subsídio para trabalhos de-

senvolvidos pelo Vereador; 

- assessorar o vereador na fiscalização do Poder Executivo; 

- realizar atendimento especializado de acordo com sua área de atuação; 

- participar de eventos internos e externos; 

- verificar, instruir, preparar e prestar informações em processos; 

- informar o Vereador das publicações do Diário Oficial ou Diário Oficial Legislativo 

Municipal, sobre matérias relacionadas às atividades desenvolvidas pelo parlamentar; 

- realizar atendimento e orientação ao público; 

- representar o parlamentar em audiências e reuniões perante autoridades e demais repre-

sentantes da sociedade civil, na área de sua especialidade; 

- preparar a correspondência, mantendo fichário e arquivo da correspondência expedida e 

recebida, bem como dos discursos proferidos e das proposições apresentadas, acompa-

nhando o andamento destas; 

- efetuar serviços de preparo e despacho de documentos; 

- representar o parlamentar, interna ou externamente, em reuniões e atividades do man-

dato; 

- preparar a correspondência pessoal, mantendo fichário e arquivo da correspondência 

expedida e recebida, bem como dos discursos proferidos e das proposições apresentadas; 

- elaborar expedientes, ofícios, memorandos, e-mails e encaminhamentos diversos; 

- analisar documentos, acompanhar processos diversos, emitir pareceres e outras ativida-

des correlatas, que requerem conhecimentos específicos da área de atuação; 

- assessorar na elaboração de discursos ou manifestações do parlamentar; 

- cumprir outras atividades de apoio inerentes ao exercício do mandato parlamentar; 

- acompanhar, alimentar e gerenciar as mídias sociais, sites, e-mails, atividades com 

fotos e vídeo do vereador, e produção de artes gráficas. 

- relacionamento com jornais, jornais de bairros, rádios, revistas e TV, e acompanhamen-

to de matérias relacionadas à Cidade e Região Metropolitana, e matérias relacionadas ao 

Vereador; 

- atendimento à imprensa, preparação de textos e discursos, divulgação de notícias do 

mandato, e mensurar e acompanhar a imagem do Vereador perante o eleitor. 

- executar trabalhos técnicos que lhe forem solicitados pelo parlamentar, e realizar análi-

se econômica financeira de processos administrativos, e acompanhar o PPA, LOA e 

LDO do Município; 

- apoiar a atividade de fiscalização do parlamentar nas contratações de grande vulto da 

administração municipal, e acompanhar a execução orçamentária de Vitória e os projetos 
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PADRÃO ATRIBUIÇÕES 

de alteração do orçamento. 

- acompanhar e executar ações de intercâmbio de informações da Câmara Legislativa 

relativos a assuntos legislativos; 

- elaborar estudos, projetos de lei e indicações, de projetos e acompanhar a tramitação de 

proposições de interesse do parlamentar; 

- acompanhar os trabalhos do Plenário, Comissões Temáticas e Comissões que o parla-

mentar participar; 

- assessorar o Vereador nas atividades parlamentares. 

- outras atividades correlatas. 

SGP-9 

- coordenar e fiscalizar a assiduidade dos servidores do gabinete; 

- coordenar as pesquisas para elaboração de projetos de lei; 

- coordenar a gestão de documentos; 

- coordenar a tramitação de atos administrativos e proposições legislativas; 

- coordenar as proposições legislativas; 

- assistir o respectivo Vereador nas áreas específicas de atuação, procedendo às pesqui-

sas que lhe forem requisitadas, visando à instrução do processo legislativo, acompanhan-

do a tramitação das proposições; 

- acompanhar o parlamentar em atividades de seu mandato; 

- atuar no auxílio à execução de tarefas de secretariado do respectivo Vereador e, em 

especial, atender dentro ou fora da Câmara, os contatos pessoais ou telefônicos; 

- receber as demandas individuais e coletivas da sociedade e encaminhá-las ao Vereador 

ou órgãos competentes, acompanhando, quando possível, a resposta de demanda enca-

minhada. 

- elaborar pareceres e relatórios; 

- proceder a leitura diária dos jornais e sites, a fim de obter subsídio para trabalhos de-

senvolvidos pelo Vereador; 

- assessorar o vereador na fiscalização do Poder Executivo; 

- realizar atendimento especializado de acordo com sua área de atuação; 

- participar de eventos internos e externos; 

- verificar, instruir, preparar e prestar informações em processos; 

- informar o Vereador das publicações do Diário Oficial ou Diário Oficial Legislativo 

Municipal, sobre matérias relacionadas às atividades desenvolvidas pelo parlamentar; 

- realizar atendimento e orientação ao público; 

- representar o parlamentar em audiências e reuniões perante autoridades e demais repre-

sentantes da sociedade civil, na área de sua especialidade; 

- preparar a correspondência, mantendo fichário e arquivo da correspondência expedida e 

recebida, bem como dos discursos proferidos e das proposições apresentadas, acompa-

nhando o andamento destas; 

- efetuar serviços de preparo e despacho de documentos; 

- representar o parlamentar, interna ou externamente, em reuniões e atividades do man-

dato; 

- preparar a correspondência pessoal, mantendo fichário e arquivo da correspondência 

expedida e recebida, bem como dos discursos proferidos e das proposições apresentadas; 

- elaborar expedientes, ofícios, memorandos, e-mails e encaminhamentos diversos; 

- analisar documentos, acompanhar processos diversos, emitir pareceres e outras ativida-

des correlatas, que requerem conhecimentos específicos da área de atuação; 

- assessorar na elaboração de discursos ou manifestações do parlamentar; 

- cumprir outras atividades de apoio inerentes ao exercício do mandato parlamentar; 

- acompanhar, alimentar e gerenciar as mídias sociais, sites, e-mails, atividades com 

fotos e vídeo do vereador, e produção de artes gráficas. 

- relacionamento com jornais, jornais de bairros, rádios, revistas e TV, e acompanhamen-

to de matérias relacionadas à Cidade e Região Metropolitana, e matérias relacionadas ao 

Vereador; 

- atendimento à imprensa, preparação de textos e discursos, divulgação de notícias do 

mandato, e mensurar e acompanhar a imagem do Vereador perante o eleitor. 
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PADRÃO ATRIBUIÇÕES 

- executar trabalhos técnicos que lhe forem solicitados pelo parlamentar, e realizar análi-

se econômica financeira de processos administrativos, e acompanhar o PPA, LOA e 

LDO do Município; 

- apoiar a atividade de fiscalização do parlamentar nas contratações de grande vulto da 

administração municipal, e acompanhar a execução orçamentária de Vitória e os projetos 

de alteração do orçamento. 

- acompanhar e executar ações de intercâmbio de informações da Câmara Legislativa 

relativos a assuntos legislativos; 

- elaborar estudos, projetos de lei e indicações, de projetos e acompanhar a tramitação de 

proposições de interesse do parlamentar; 

- acompanhar os trabalhos do Plenário, Comissões Temáticas e Comissões que o parla-

mentar participar; 

- assessorar o Vereador nas atividades parlamentares. 

- outras atividades correlatas. 

SGP-10 

- coordenar as pesquisas para elaboração de projetos de lei; 

- coordenar a gestão de documentos; 

- coordenar a tramitação de atos administrativos e proposições legislativas; 

- coordenar as proposições legislativas; 

- assistir o respectivo Vereador nas áreas específicas de atuação, procedendo às pesqui-

sas que lhe forem requisitadas, visando à instrução do processo legislativo, acompanhan-

do a tramitação das proposições; 

- acompanhar o parlamentar em atividades de seu mandato; 

- atuar no auxílio à execução de tarefas de secretariado do respectivo Vereador e, em 

especial, atender dentro ou fora da Câmara, os contatos pessoais ou telefônicos; 

- receber as demandas individuais e coletivas da sociedade e encaminhá-las ao Vereador 

ou órgãos competentes, acompanhando, quando possível, a resposta de demanda enca-

minhada. 

- elaborar pareceres e relatórios; 

- proceder a leitura diária dos jornais e sites, a fim de obter subsídio para trabalhos de-

senvolvidos pelo Vereador; 

- assessorar o vereador na fiscalização do Poder Executivo; 

- realizar atendimento especializado de acordo com sua área de atuação; 

- participar de eventos internos e externos; 

- verificar, instruir, preparar e prestar informações em processos; 

- informar o Vereador das publicações do Diário Oficial ou Diário Oficial Legislativo 

Municipal, sobre matérias relacionadas às atividades desenvolvidas pelo parlamentar; 

- realizar atendimento e orientação ao público; 

- representar o parlamentar em audiências e reuniões perante autoridades e demais repre-

sentantes da sociedade civil, na área de sua especialidade; 

- preparar a correspondência, mantendo fichário e arquivo da correspondência expedida e 

recebida, bem como dos discursos proferidos e das proposições apresentadas, acompa-

nhando o andamento destas; 

- efetuar serviços de preparo e despacho de documentos; 

- representar o parlamentar, interna ou externamente, em reuniões e atividades do man-

dato; 

- preparar a correspondência pessoal, mantendo fichário e arquivo da correspondência 

expedida e recebida, bem como dos discursos proferidos e das proposições apresentadas; 

- elaborar expedientes, ofícios, memorandos, e-mails e encaminhamentos diversos; 

- analisar documentos, acompanhar processos diversos, emitir pareceres e outras ativida-

des correlatas, que requerem conhecimentos específicos da área de atuação; 

- assessorar na elaboração de discursos ou manifestações do parlamentar; 

- cumprir outras atividades de apoio inerentes ao exercício do mandato parlamentar; 

- acompanhar, alimentar e gerenciar as mídias sociais, sites, e-mails, atividades com 

fotos e vídeo do vereador, e produção de artes gráficas. 

- relacionamento com jornais, jornais de bairros, rádios, revistas e TV, e acompanhamen-
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PADRÃO ATRIBUIÇÕES 

to de matérias relacionadas à Cidade e Região Metropolitana, e matérias relacionadas ao 

Vereador; 

- atendimento à imprensa, preparação de textos e discursos, divulgação de notícias do 

mandato, e mensurar e acompanhar a imagem do Vereador perante o eleitor. 

- executar trabalhos técnicos que lhe forem solicitados pelo parlamentar, e realizar análi-

se econômica financeira de processos administrativos, e acompanhar o PPA, LOA e 

LDO do Município; 

- apoiar a atividade de fiscalização do parlamentar nas contratações de grande vulto da 

administração municipal, e acompanhar a execução orçamentária de Vitória e os projetos 

de alteração do orçamento. 

- acompanhar e executar ações de intercâmbio de informações da Câmara Legislativa 

relativos a assuntos legislativos; 

- elaborar estudos, projetos de lei e indicações, de projetos e acompanhar a tramitação de 

proposições de interesse do parlamentar; 

- acompanhar os trabalhos do Plenário, Comissões Temáticas e Comissões que o parla-

mentar participar; 

- assessorar o Vereador nas atividades parlamentares. 

- outras atividades correlatas. 

SGP-11 

- coordenar a gestão de documentos; 

- coordenar a tramitação de atos administrativos e proposições legislativas; 

- coordenar as proposições legislativas; 

- assistir o respectivo Vereador nas áreas específicas de atuação, procedendo às pesqui-

sas que lhe forem requisitadas, visando à instrução do processo legislativo, acompanhan-

do a tramitação das proposições; 

- acompanhar o parlamentar em atividades de seu mandato; 

- atuar no auxílio à execução de tarefas de secretariado do respectivo Vereador e, em 

especial, atender dentro ou fora da Câmara, os contatos pessoais ou telefônicos; 

- receber as demandas individuais e coletivas da sociedade e encaminhá-las ao Vereador 

ou órgãos competentes, acompanhando, quando possível, a resposta de demanda enca-

minhada. 

- elaborar pareceres e relatórios; 

- proceder a leitura diária dos jornais e sites, a fim de obter subsídio para trabalhos de-

senvolvidos pelo Vereador; 

- assessorar o vereador na fiscalização do Poder Executivo; 

- realizar atendimento especializado de acordo com sua área de atuação; 

- participar de eventos internos e externos; 

- verificar, instruir, preparar e prestar informações em processos; 

- informar o Vereador das publicações do Diário Oficial ou Diário Oficial Legislativo 

Municipal, sobre matérias relacionadas às atividades desenvolvidas pelo parlamentar; 

- realizar atendimento e orientação ao público; 

- representar o parlamentar em audiências e reuniões perante autoridades e demais repre-

sentantes da sociedade civil, na área de sua especialidade; 

- preparar a correspondência, mantendo fichário e arquivo da correspondência expedida e 

recebida, bem como dos discursos proferidos e das proposições apresentadas, acompa-

nhando o andamento destas; 

- efetuar serviços de preparo e despacho de documentos; 

- representar o parlamentar, interna ou externamente, em reuniões e atividades do man-

dato; 

- preparar a correspondência pessoal, mantendo fichário e arquivo da correspondência 

expedida e recebida, bem como dos discursos proferidos e das proposições apresentadas; 

-elaborar expedientes, ofícios, memorandos, e-mails e encaminhamentos diversos; 

- analisar documentos, acompanhar processos diversos, emitir pareceres e outras ativida-

des correlatas, que requerem conhecimentos específicos da área de atuação; 

- assessorar na elaboração de discursos ou manifestações do parlamentar; 

- cumprir outras atividades de apoio inerentes ao exercício do mandato parlamentar; 
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PADRÃO ATRIBUIÇÕES 

- acompanhar, alimentar e gerenciar as mídias sociais, sites, e-mails, atividades com 

fotos e vídeo do vereador, e produção de artes gráficas. 

 - relacionamento com jornais, jornais de bairros, rádios, revistas e TV, e acompanha-

mento de matérias relacionadas à Cidade e Região Metropolitana, e matérias relaciona-

das ao Vereador; 

- atendimento à imprensa, preparação de textos e discursos, divulgação de notícias do 

mandato, e mensurar e acompanhar a imagem do Vereador perante o eleitor. 

- executar trabalhos técnicos que lhe forem solicitados pelo parlamentar, e realizar análi-

se econômica financeira de processos administrativos, e acompanhar o PPA, LOA e 

LDO do Município; 

- apoiar a atividade de fiscalização do parlamentar nas contratações de grande vulto da 

administração municipal, e acompanhar a execução orçamentária de Vitória e os projetos 

de alteração do orçamento. 

- acompanhar e executar ações de intercâmbio de informações da Câmara Legislativa 

relativos a assuntos legislativos; 

- elaborar estudos, projetos de lei e indicações, de projetos e acompanhar a tramitação de 

proposições de interesse do parlamentar; 

- acompanhar os trabalhos do Plenário, Comissões Temáticas e Comissões que o parla-

mentar participar; 

- assessorar o Vereador nas atividades parlamentares. 

- outras atividades correlatas. 

SGP-12 

- coordenar a tramitação de atos administrativos e proposições legislativas; 

- coordenar as proposições legislativas; 

- assistir o respectivo Vereador nas áreas específicas de atuação, procedendo às pesqui-

sas que lhe forem requisitadas, visando à instrução do processo legislativo, acompanhan-

do a tramitação das proposições; 

- acompanhar o parlamentar em atividades de seu mandato; 

- atuar no auxílio à execução de tarefas de secretariado do respectivo Vereador e, em 

especial, atender dentro ou fora da Câmara, os contatos pessoais ou telefônicos; 

- receber as demandas individuais e coletivas da sociedade e encaminhá-las ao Vereador 

ou órgãos competentes, acompanhando, quando possível, a resposta de demanda enca-

minhada. 

- elaborar pareceres e relatórios; 

- proceder a leitura diária dos jornais e sites, a fim de obter subsídio para trabalhos de-

senvolvidos pelo Vereador; 

- assessorar o vereador na fiscalização do Poder Executivo; 

- realizar atendimento especializado de acordo com sua área de atuação; 

- participar de eventos internos e externos; 

- verificar, instruir, preparar e prestar informações em processos; 

- informar o Vereador das publicações do Diário Oficial ou Diário Oficial Legislativo 

Municipal, sobre matérias relacionadas às atividades desenvolvidas pelo parlamentar; 

- realizar atendimento e orientação ao público; 

- representar o parlamentar em audiências e reuniões perante autoridades e demais repre-

sentantes da sociedade civil, na área de sua especialidade; 

- preparar a correspondência, mantendo fichário e arquivo da correspondência expedida e 

recebida, bem como dos discursos proferidos e das proposições apresentadas, acompa-

nhando o andamento destas; 

- efetuar serviços de preparo e despacho de documentos; 

- representar o parlamentar, interna ou externamente, em reuniões e atividades do man-

dato; 

Fonte: elaboração própria a partir das informações da Resolução nº 1.980/2018 da Câmara Municipal de Vitória. 
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2.6.2  Pessoal – função de confiança e cargos em comissão 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

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. 

Contas de 

Gestão  

(Todas as UG’s) 

 

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

Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da U-

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

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

guinte: 

[...] 

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

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

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

nas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;  

Na Câmara Municipal de Vitória não há nenhuma lei ou resolução que estabeleça 

percentuais mínimos de cargos em comissão destinados à direção, chefia e assessoramento 

preenchidos por servidores de carreira. 

2.6.3  Pessoal – contratação por tempo determinado 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar a legislação específica do órgão disciplinando a contratação por tempo determinado 

observando se as contratações destinam-se ao atendimento de necessidade temporária e de 

excepcional interesse público. 

Contas de 

Gestão  

(Todas as UG’s) 

 

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

Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da U-

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

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

guinte: 

[...] 

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

necessidade temporária de excepcional interesse público; 

Na Câmara Municipal de Vitória não há nenhuma lei ou resolução que discipline 

a contratação por tempo determinado. Ressalta-se também que durante o exercício de 2018 

não houve nenhum servidor contratado por tempo determinado. 
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2.6.4  Pessoal – teto 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se o teto remuneratório dos servidores públicos vinculados ao órgão obedeceu o 

disposto no artigo 37, inciso XI, da CRFB/88. 

Contas de 

Gestão  

(Todas as UG’s) 

 

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

Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da U-

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

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

guinte: 

[...]  

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

cos 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, 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 Es-

taduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargado-

res 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 Pú-

blico, 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, foi de R$ 

18.478,00 (dezoito mil quatrocentos e setenta e oito reais), conforme fixado na Lei Municipal 

nº 8.406/2012. Considerando-se todos os valores recebidos mensalmente pelos servidores da 

Câmara Municipal de Vitória no exercício de 2018, excluídas as indenizações. vantagens e-

ventuais (como abono constitucional de férias e 13º salário) e pagamentos retroativo de pro-

gressões, nenhum ultrapassou o limite constitucional. A maior remuneração mensal foi rece-

bida pelo servidor de matrícula nº 3037, no valor de R$ 11.663,69 (onze mil, seiscentos e ses-

senta e três reais e sessenta e nove centavos). 
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2.6.5  Realização de despesas sem previsão em lei específica 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se houve pagamento de despesas com subsídios, vencimentos, vantagens pecuniá-

rias e jetons não autorizados por lei específica. 

Contas de 

Gestão  

(Todas as UG’s) 

 

Segundo o artigo 37 da Constituição Federal de 1988,  

Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da U-

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

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

guinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

Destaca-se que todas as despesas realizadas pela Câmara Municipal de Vitória no 

exercício de 2018 tiveram autorização legislativa por meio da Lei Municipal nº 9.237/2017 

(LOA 2018), e todos os pagamentos relativos às despesas com pessoal estão previstos na Lei 

Municipal nº 2.994/1982 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Vitória).  

2.6.6  Dispensa e inexigibilidade de licitação 

PROCEDIMENTO APLICÁVEL A 

Avaliar se as contratações por dispensa ou inexigibilidade de licitação observaram as dispo-

sições contidas nos artigos 24 a 26 da Lei de Licitações 

Contas de 

Gestão  

(Todas as UG’s) 

 

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

Artigo 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 par-

celas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e serviços da mesma natu-

reza 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 previs-

to 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 ali-

enação 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 ur-

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

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

ticulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergenci-

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

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

das 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 superi-

ores aos praticados no mercado nacional, ou forem incompatíveis com os fixados 

pelos órgãos oficiais competentes, casos em que, observado o parágrafo único do ar-

tigo 48 desta Lei e, persistindo a situação, será admitida a adjudicação 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 produ-

zidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração Pú-

blica 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 merca-

do; 

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 condicio-

nem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, se-

gundo avaliação prévia;  

XI - na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em conse-

quência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da lici-

tação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, in-

clusive 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 estatutaria-

mente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição 

dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestioná-

vel reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos;  

XIV - para a aquisição de bens ou serviços nos termos de acordo internacional espe-

cífico aprovado pelo Congresso Nacional, quando as condições ofertadas forem ma-

nifestamente vantajosas para o Poder Público;  

XV - para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de auten-

ticidade 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 exclusivi-

dade 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 artigo 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 
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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 lu-

crativos 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 artigo 23;  

XXII - na contratação de fornecimento ou suprimento de energia elétrica e gás natu-

ral com concessionário, permissionário ou autorizado, segundo as normas da legisla-

ção 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 enti-

dade de sua administração indireta, para a prestação de serviços públicos de forma 

associada nos termos do autorizado em contrato de consórcio público ou em convê-

nio de cooperação.  

XXVII - na contratação da coleta, processamento e comercialização de resíduos só-

lidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de 

lixo, efetuados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente por pesso-

as físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público como catadores de materi-

ais 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 contingen-

tes 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 ru-

ral 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 es-

tratégicos 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, in-

clusive por ocasião da aquisição destes produtos durante as etapas de absorção tec-

nológica. 

XXXIII - na contratação de entidades privadas sem fins lucrativos, para a implemen-

tação de cisternas ou outras tecnologias sociais de acesso à água para consumo hu-

mano e produção de alimentos, para beneficiar as famílias rurais de baixa renda a-

tingidas pela seca ou falta regular de água.  
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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 dire-

ta, sua autarquia ou fundação em projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvol-

vimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, inclusive na 

gestão administrativa e financeira necessária à execução desses projetos, ou em par-

cerias que envolvam transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o Sis-

tema 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.  

§ 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, soci-

edade 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 o-

bras e serviços de engenharia, seguirá procedimentos especiais instituídos em regu-

lamentação específica.  

§ 4º Não se aplica a vedação prevista no inciso I do caput do artigo 9º à hipótese 

prevista no inciso XXI do caput.  

 

Artigo 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em 

especial: 

I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser forne-

cidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a prefe-

rência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de ates-

tado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a li-

citação 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 artigo 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 atra-

vés 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, experi-

ências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requi-

sitos 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. 

 

Artigo 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do artigo 17 e no inciso III e seguin-

tes do artigo 24, as situações de inexigibilidade referidas no artigo 25, necessaria-

mente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do artigo 8º 

desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, pa-

ra 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: 
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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 alo-

cados. 

Durante o exercício de 2018, a Câmara Municipal de Vitória efetivou 26 (vinte e 

seis) contratações diretas, sem a realização de licitação. Desse total, 16 (dezesseis) foram rea-

lizadas por meio de dispensa de licitação, com base no artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/1993, 

enquadradas no inciso II, conforme detalhado no Quadro 12. Outras oito contratações diretas, 

sem licitação, foram realizadas por meio de inexigibilidade de licitação, com base no artigo 

25, I, da Lei Federal nº 8.666/1993, conforme detalhado no Quadro 13. Por fim, realizou-se 

duas adesões à ata de registro de preço, conforme detalhado no Quadro 14. Todos os proces-

sos tiveram o enquadramento da dispensa subsidiados por meio de pareceres da Procuradoria 

Geral e da Controladoria Interna da Câmara Municipal de Vitória. 



 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA 

Controladoria Interna e Transparência 
 

Página 164 de 167 
 

 

Controladoria Interna e Transparência (CIT) 

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1788, sala 402, Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP: 29.050-940 
Telefones: (27) 3334-4609/4540/4613 

Quadro 12 - Contratações realizadas pela Câmara Municipal de Vitória em 2018 por meio de 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) 

19/01/2018 001/2018 
Mendeli Representação Comércio e 

Serviços Eireli-ME 

Refil para purificadores de 

água da marca Lorenzeti 
3.3.90.30.25 10114/2017 Art. 24, inc. II 3.216,00 

16/02/2018 003/2018 
Molduvidros Comércio de Molduras 

e Acessórios LTDA ME 

Quadro moldura metal alumí-

nio prata liso 
3.3.90.30.99 268/2018 Art. 24, inc. II 6.192,00 

13/03/2018 005/2018 
Toque Verde Decoração e Eventos 

LTDA ME 

Flores e arranjos para sessão 

solene Dia Internacional da 

Mulher 

3.3.90.30.99 267/2018 Art. 24, inc. II 2.870,00 

14/05/2018 006/2018 

R7 Toldos e Locações Eireli ME 

Tenda Desmomontável 4.4.90.52.24 

490/2018 Art. 24, inc. II 

1.400,00 

Cavalete dobrável com duas 

faces em aço 
4.4.90.52.24 360,00 

Franco Comércio de Toldos LTDA 

ME 

Fornecimento e instalação de 

cobertura em Policarbonato 

alveolar 

3.3.90.30.24 3.600,00 

Serviço de instalação de telhas 

em Policarbonato Alveolar 
3.3.90.39.16 1.200,00 

30/07/2018 007/2018 
Tecprint Comunicação visual LTDA 

ME 
Banner 3.3.90.30.99 4992/2018 Art. 24, inc. II 702,00 

23/02/2018 004/2018 
Copy Line Comércio de máquinas e 

serviços LTDA ME 
Serviço gráfico diversos 3.3.90.39.99 1493/2018 Art. 24, inc. II 1.500,00 

20/08/2018 011/2018 

Stocktotal Comércio e Serviços LT-

DA 

Rádio Comunicador Digital 

Portátil com bateria 
4.4.90.52.03 

247/2018 Art. 24, inc. II 

6.700,00 

Jevin Comércio e Serviços LTDA 
Equipamento de rádio comu-

nicador, bem como bateria. 
3.3.90.30.99 840,00 

14/09/2018 012/2018 
Edes Speridon Indústria e Comércio 

de Placas LTDA 
Placas indicativas e similares 3.3.90.30.99 5323/2018 Art. 24, inc. II 800,00 

29/08/2018 013/2018 
Confecção de Bandeiras Bandemar 

LTDA ME 
Confecção de bandeiras 3.3.90.30.50 5910/2018 Art. 24, inc. II 2.956,00 

01/11/2018 014/2018 BPD Processamento de cartões 
Carteira para identificações 

para vereadores e crachá para 
3.3.90.30.44 5731/2018 Art. 24, inc. II 5.732,50 
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DATA Nº DISPENSA FORNECEDOR OBJETO 
NATUREZA DA 

DESPESA 
PROCESSO MOTIVO 

VALOR  

(R$ 1,00) 

servidores 

01/11/2018 015/2018 Dex Extintores LTDA 

Material de combate a incên-

dio 
3.3.90.30.99 

6566/2018 Art. 24, inc. II 

6.255,00 

Serviços de manutenção corre-

tiva extitores. 
3.3.90.39.99 1.423,00 

30/07/2018 038/2018 
Campemisa Seguradora de Vida e 

Previdência S/A 
Seguro para estagiários 3.3.90.39.61 4942/2018 Art. 24, inc. II 475,20 

26/07/2018 040/2018 Elza Schaffer Piffer - ME 
Serviço de despachante de 

veículos 
3.3.90.39.99 4866/2018 Art. 24, inc. II 653,71 

30/07/2018 039/2018 Gente Seguradora AS 
Contratação de seguro de 

veículo 
3.3.90.39.61 5104/2018 Art. 24, inc. II 1.525,00 

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

Quadro 13 – Contratações realizadas pela Câmara Municipal de Vitória em 2018 por meio de inexigibilidade de licitação, com base no artigo 25 da Lei Federal 

nº 8.666/1993 

Data 
Nº inexigi-

bilidade 
Fornecedor Objeto 

Natureza da 

despesa 
Processo Motivo 

Valor  

(R$ 1,00) 

22/02/2018 001/2018 
Instituto Esafi de Treinamento & 

Eventos LTDA ME 

Custeio da inscrição de servi-

dor 
3.3.90.39.40 615/2018 Art. 25, inc. I 1.590,00 

05/04/2018 005/2018 
Instituto Esafi de Treinamento & 

Eventos LTDA ME 

Custeio da inscrição de servi-

dor 
3.3.90.39.40 242/2018 Art. 25, inc. I 3.380,00 

05/03/2018 002/2018 
Instituto Esafi de Treinamento & 

Eventos LTDA ME 

Aperfeiçoamento técnico dos 

trabalhos da Comissão Perma-

nente de Processo Administra-

tivo Disciplinar da Câmara 

3.3.90.39.40 1583/2018 Art. 25, inc. I 8.450,00 

15/03/2018 003/2018 
DPCC - Cursos e Treinamentos LT-

DA ME 

Pagamento de inscrição para 

curso 
3.3.90.39.40 1918/2018 Art. 25, inc. I 1.150,00 

30/05/2018 004/2018 
Nassau Editora Rádio e TV LTDA Assinatura impressa e digital 

de jornal 
3.3.90.39.01 553/2018 Art. 25, inc. I 

15.225,60 

S/A A Gazeta 14.390,00 

08/02/2018 005/2016 
Empresa Brasileira de Correios e 

Telegráficos – ECT 
Serviço de Correios 3.3.90.39.39 11496/2015 Art. 25, inc. I 60.000,00 



 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA 

Controladoria Interna e Transparência 
 

Página 166 de 167 
 

 

Controladoria Interna e Transparência (CIT) 

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1788, sala 402, Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP: 29.050-940 
Telefones: (27) 3334-4609/4540/4613 

Data 
Nº inexigi-

bilidade 
Fornecedor Objeto 

Natureza da 

despesa 
Processo Motivo 

Valor  

(R$ 1,00) 

18/09/2018 006/2018 
Associação Brasileira de Ensino e 

Pesquisa de Serviço Social 

Pagamento de inscrição para 

curso 
3.3.90.39.40 5842/2018 Art. 25, inc. I 600,00 

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

Quadro 14 – Adesão à ata de registro de preço realizada pela Câmara Municipal de Vitória em 2018 

Data Fornecedor Objeto 
Natureza da 

despesa 
Processo 

Valor 

(R$ 1,00) 

28/12/2017 

Drive A Informática Ltda (Adesão ARP SEAD nº 01/2017) 
Aquisição de Microcomputadores e Notebo-

oks (Obs: Drive A = Notebooks) 

4.4.90.52.19 5872/2017 

14.508,00 

Supriservice Informática Ltda (Adesão ARP PMV nº 

049/2017) 

Aquisição de Microcomputadores e Notebo-

oks (Obs: Supriservice = Microcomputado-

res) 

171.557,95 

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