
 

 

MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 

Emitente:
Entidade:
Gestor responsável:
Exercício:

1. RELATÓRIO 

1.1. Introdução 

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

dispõe o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 

interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando 

apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 

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

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

parecer concl

 
 Tabela 

Código
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1.3.1

1.3.3
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1. RELATÓRIO 
  

1.1. Introdução 
  

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

dispõe o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 

interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando 

iar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 

  

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

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

parecer conclusivo.

Tabela 01 – Pontos de Controle Selecionados

Código Objeto/Ponto 
de controle

1.1.2 

Despesa 
realização sem 
prévio 
empenho 

1.3.1 

Bens em 
estoque, 
móveis, 
imóveis e 
intangíveis 
registro 
contábil 
compatibilidade 
com inventário.

1.3.3 

Disponibilidade
s - financeiras 
depósito e 
aplicação 

MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 
SOBRE A PRE

Unidade Central de C

Poder Legislativo do Município de Colatina

Gestor responsável: Jolimar Barbosa da Silva

2017  

1. RELATÓRIO  

1.1. Introdução  

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

dispõe o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 

interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando 

iar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 

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

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

usivo. 

Pontos de Controle Selecionados
Objeto/Ponto 
de controle 

Processos
Administrativos 

analisados

Despesa –
realização sem Anexo I 

Processos 

Bens em 

imóveis e 

compatibilidade 
com inventário. 

BALPAT, 
INVMOV, 
INVIMO, INVINT 
e INVALM 

Disponibilidade
financeiras 

depósito e Extrato Bancário

MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 
SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Unidade Central de Controle Interno

Poder Legislativo do Município de Colatina

Jolimar Barbosa da Silva

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

dispõe o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 

interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando 

iar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 

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

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

Pontos de Controle Selecionados
Processos 

Administrativos 
analisados 

Base 
legal 

Anexo I –

Lei 
Federal 
nº 
4.320/19
64, art. 
60. 

INVIMO, INVINT 

CRFB/88
, art. 37, 
caput c/c 
Lei 
4.320/19
64,   arts. 
94 a 96. 

Extrato Bancário 

LC 
101/2000
, art. 43 
c/c § 3º, 
do artigo 
164 da 

Câmara Municipal de Colatina

 

MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 
STAÇÃO DE CONTAS ANUAL

  

ontrole Interno

Poder Legislativo do Município de Colatina

Jolimar Barbosa da Silva

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

dispõe o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 

interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando 

iar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 

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

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

Pontos de Controle Selecionados  

Procedimento

64, art. 

Avaliar se foram realizadas 
despesas sem emissão de prévio 
empenho. 

, art. 37, 
caput c/c 

64,   arts. 

Avaliar se as demonstrações 
contábeis evidenciam a 
integralidade dos bens em 
estoque, móveis, i
intangíveis em compatibilidade 
com os inventários anuais, 
como, as variações decorrentes 
de depreciação, amortização ou 
exaustão, e
reavaliações. 

, art. 43 
c/c § 3º, 
do artigo 
164 da 

Avaliar se as disponibilidades 
financeiras foram depositadas 
em instituições financeiras 
oficiais. 

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto
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ontrole Interno  

Poder Legislativo do Município de Colatina  

Jolimar Barbosa da Silva 

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

dispõe o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF essa unidade de controle 

interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando 

iar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 

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

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

Procedimento 

Avaliar se foram realizadas 
despesas sem emissão de prévio 

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

em compatibilidade 
com os inventários anuais, bem 
como, as variações decorrentes 
de depreciação, amortização ou 
exaustão, e as devidas 

Avaliar se as disponibilidades 
financeiras foram depositadas 
em instituições financeiras 

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 
STAÇÃO DE CONTAS ANUAL 

 

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

LRF essa unidade de controle 

interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando 

iar o controle externo no exercício de sua missão institucional.  

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

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

Universo do 
Ponto de 
Controle

Avaliar se foram realizadas 
despesas sem emissão de prévio 2.028.376,61

Avaliar se as demonstrações 
contábeis evidenciam a 
integralidade dos bens em 

móveis e 
em compatibilidade 

bem 
como, as variações decorrentes 
de depreciação, amortização ou 

as devidas 

982.006,30

Avaliar se as disponibilidades 
financeiras foram depositadas 
em instituições financeiras  2.690,50

1

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 

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

LRF essa unidade de controle 

interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando 

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

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

Universo do 
Ponto de 
Controle 

Amostra 
Selecionad

2.028.376,61 1.427.177,57

982.006,30  982.006,30

2.690,50  2.690,50

1/22 

Câmara Municipal de Colatina 
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto 

Estado do Espírito Santo 

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

LRF essa unidade de controle 

interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando 

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

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

ra 
onada 

1.427.177,57

982.006,30

2.690,50



 

 

1.3.4

1.4.7

1.4.10

1.4.11

4.1.13

1.4.17

1.4.18

1.4.19

1.4.20

 

1.3.4 

Disponibilidade
s - financeiras 
depósito e 
aplicação 

1.4.7 
Despesas       
com pessoal    
limite 

1.4.10 

Despesas       
com 
pessoal         
limite 
prudencial 
vedações 

1.4.11 

Despesas       
com pessoal 
extrapolação  
do limite 
providências        
/ 
medidas            
de contenção

4.1.13 

Poder  
Legislativo 
Municipal 
despesa         
com 
folha                   
de 
pagamento 

1.4.17 

Despesas       
com pessoal 
subsídio           
dos vereadores 
fixação 

1.4.18 

Despesas       
com pessoal 
subsídio           
dos 
vereadores 
pagamento 

1.4.19 

Despesas       
com pessoal 
remuneração 
vereadores 

1.4.20 Poder  
Legislativo 

Disponibilidade
financeiras 

depósito e 

Extrato Bancário, 
BALPAT, 
DEMFCA, 
TVDISP e 
BALFIN 

Despesas       
com pessoal    RGFDPE 

Despesas       

pessoal         RGFDPE 

Despesas       
com pessoal 
extrapolação     
do limite 
providências        

medidas            
de contenção 

RDFDPE 

despesa         

folha                   

RDFDPE, 
BALFIN, 
Balancete da 
Despesa 
Orçamentária.

Despesas       
 

subsídio           
dos vereadores 

Lei nº 
5.005/2004, Lei 
nº 5.313/2007
Lei nº 
5.372/2008, Lei 
nº 5.646/2010
Lei nº 
5.758/2011, 
nº 5.826/2012
Lei nº 
5.993/2013, Lei 
nº 6.115/2014
Lei nº 
6.408/2017.  

Despesas       
 

subsídio           Ficha Financeira

Despesas       
 

remuneração 
Ficha Financeira, 
RDGDPE. 

RREO 

CRFB/88
. 

Extrato Bancário, 

TVDISP e 

Lei 
4.320/19
64, arts. 
94 a 96. 

LC         
101/2000
, 
arts. 19 e 
20 

LC  
101/2000
,  art. 
22,         
parágrafo 
único. 

LC  
101/2000
,  art. 
23  c/c  
CRFB/88
, art.  
169,  §§  
3º  e 4º. 

Balancete da 

Orçamentária. 

CRFB/88
, art. 29- 
A, § 1º. 

Lei nº 
, Lei 
/2007, 

Lei nº 
, Lei 
/2010, 

Lei nº 
, Lei 
/2012, 

Lei nº 
, Lei 

/2014 e 
Lei nº 

 

CRFB/88
,  art.  29, 
inciso VI. 

Ficha Financeira 
CRFB/88
,  art.  29, 
inciso VI. 

Ficha Financeira, CRFB/88
,  art.  29, 
inciso VII.

CRFB/88
, art. 29-

Câmara Municipal de Colatina

 

64, arts. 

Avaliar se as demonstrações 
contábeis            evidenciam            
a integralidade           dos           
valores depositados
correntes e aplicações 
financeiras confrontando os    
valores    registrados    com    os 
extratos    bancár
do exercício. 

arts. 19 e 

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

parágrafo 

Avaliar  se  as  despesas  totais  
com pessoal  excederam  95%  
do  limite máximo 
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.

23  c/c  

, art.  
169,  §§  

Avaliar se as 
com pessoal    ultrapassaram    o    
limite estabelecido no artigo 20 
da LRF e, no    
ocorrência,    se    as medidas  
saneadoras  previstas  no artigo  
23  (e  169,  §§  3º  e  4º  da  CF
88) foram adotadas.
Avaliar se o gasto total com a 
folha de       pagamento       da       
Câmara Municipal  não  
ultrapassou  setenta por  cento  
dos  recursos  financeiros 
recebidos  a  
transferência 
de duodécimos no exercício.

 
 

Avaliar se a fixação do subsídio 
dos Vereadores  atendeu  o  
disposto  no artigo  29,  inciso  
VI,  da  CRFB/88, especialmente  
os  limites  máximo
e  a  fixação  de  uma
legislatura para outra.

 
 

Avaliar     se     o     pagamento     
dos subsídios          aos          
vereadores obedeceu   aos   
limites   fixados   no artigo 29, 
inciso VI, da CRFB/88.

 
inciso VII. 

Avaliar se o total da despesa 
com a remuneração       dos       
Vereadores 
ultrapassou   o  montante   de   
cinco por cento da receita do 
Município. 

-
Avaliar se  o  total  da  despesa  
do Poder        Legislativo        

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

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    

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

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,  

LRF foram observadas. 
 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. 
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  

de duodécimos no exercício. 

Avaliar se a fixação do subsídio 
dos Vereadores  atendeu  o  
disposto  no artigo  29,  inciso  
VI,  da  CRFB/88, especialmente  
os  limites  máximos nele  fixados  
e  a  fixação  de  uma 
legislatura para outra. 

Avaliar     se     o     pagamento     
subsídios          aos          

vereadores obedeceu   aos   
limites   fixados   no artigo 29, 
inciso VI, da CRFB/88. 

Avaliar se o total da despesa 
com a remuneração       dos       

ultrapassou   o  montante   de   
cinco por cento da receita do 

se  o  total  da  despesa  
do Poder        Legislativo        

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

Avaliar se as demonstrações 
contábeis            evidenciam            
a integralidade           dos           

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

ios    no    final    

 2.690,50

Avaliar  se  os  limites  de  
despesas com    pessoal    
estabelecidos    nos artigos     19     

foram 
 5.102.385,03

Avaliar  se  as  despesas  totais  
com pessoal  excederam  95%  

permitido  
para  o  Poder  e, no    caso    de    
ocorrência,    se    as vedações   
previstas   no   artigo   22, 
parágrafo  único,  incisos  I  a  V,  

 5.102.385,03

despesas  totais  
com pessoal    ultrapassaram    o    
limite estabelecido no artigo 20 

caso    de    
ocorrência,    se    as medidas  
saneadoras  previstas  no artigo  
23  (e  169,  §§  3º  e  4º  da  CF 

 5.102.385,03

Avaliar se o gasto total com a 
folha de       pagamento       da       
Câmara Municipal  não  
ultrapassou  setenta por  cento  
dos  recursos  financeiros 

título  de  

 4.639.521,57

Avaliar se a fixação do subsídio 
dos Vereadores  atendeu  o  
disposto  no artigo  29,  inciso  
VI,  da  CRFB/88, especialmente  

s nele  fixados  
 4.049,48

Avaliar     se     o     pagamento     
subsídios          aos          

vereadores obedeceu   aos   
limites   fixados   no artigo 29, 

 4.049,48

Avaliar se o total da despesa 
com a remuneração       dos       

ultrapassou   o  montante   de   
cinco por cento da receita do 

 730.751,79

se  o  total  da  despesa  
do Poder        Legislativo        8.588.339,93

2

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

2.690,50  2.690,50

5.102.385,03 5.102.385,03

5.102.385,03 5.102.385,03

5.102.385,03 5.102.385,03

4.639.521,57 4.639.521,57

4.049,48  4.049,48

4.049,48  4.049,48

730.751,79 730.751,79

8.588.339,93 6.838.614,17

2/22 

Câmara Municipal de Colatina 
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto 

Estado do Espírito Santo 

2.690,50

5.102.385,03

5.102.385,03

5.102.385,03

4.639.521,57

4.049,48

4.049,48

730.751,79

6.838.614,17



 

 

1.5.1

2.2.11

2.2.13

2.2.31

2.2.32

2.2.33

2.6.6.

 

Municipal 
despesa total

1.5.1 

Documentos 
integrantes da 
PCA 
compatibilidade 
com o 
normativo do 
TCE 

2.2.11 

Execução de 
despesas 
créditos 
orçamentários

2.2.13 

Créditos 
adicionais 
autorização 
legislativa para 
abertura 

2.2.31 Despesa 
liquidação 

2.2.32 

Pagamento de 
despesas sem 
regular 
liquidação 

2.2.33 
Despesa 
desvio de 
finalidade 

2.6.6. 
Dispensa e 
inexigibilidade 
de licitação 

despesa total 

integrantes da 

compatibilidade 
com o 
normativo do 

Documentos 
Integrantes da 
PCA 2017 

Execução de 
despesas –

orçamentários 

DAMCAD, 
BALFIN, 
Balancete da 
Despesa 
Orçamentária.

adicionais –

legislativa para 

DAMCAD, Lei nº 
6371/2016; Lei   
nº 6389/2017; 
Decreto nº 
20085/2017; 
Decreto nº 
20153/2017; 
20342/2017 e 
Decreto nº  
20844/2017. 

Despesa -Anexo I 
Processos 

Pagamento de 
despesas sem Anexo I 

Processos 

Despesa –
desvio de Anexo I 

Processos 

Dispensa e 
inexigibilidade Anexo I 

Processos 

A. 

Documentos 
Integrantes da 

IN 
regulame
ntadora 
da 
remessa 
de 
prestaçã
o de 
contas 

Balancete da 

Orçamentária. 

CRFB/88
, art. 167, 
II. 

Lei nº 
6371/2016; Lei   
nº 6389/2017; 
Decreto nº 
20085/2017; 
Decreto nº 
20153/2017; 
20342/2017 e 
Decreto nº  
20844/2017.  

CRFB/88
, art. 167, 
inciso V, 
c/c art. 
43 da Lei 
nº 
4.320/64. 

 –

Lei 
Federal 
nº 
4.320/19
64, art. 
63. 

 –

Lei 
Federal 
nº 
4.320/19
64, art. 
62. 

 –

Lei 
Complem
entar 
Federal 
nº 
101/2000
, art. 8º, 
parágrafo 
único. 

 –

Lei 
Federal 
nº 
8.666/19
93, arts. 
24, 25 e 
26. 

Câmara Municipal de Colatina

 

Municipal, incluídos       os       
subsídios       dos Vereadores  e  
excluídos  os  gastos com      
inativos,      ultrapassou     os 
percentuais   definidos   pelo   
artigo 29-A    da    CRFB
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.

o de 

Avaliar       de       os       
documentos integrantes    da    
PCA    estão    em conformidade  
com  o  requerido  no anexo      
correspondente      da      IN
regulamentadora   da   remessa   
de prestação de contas.

art. 167, 

Avaliar se houve realização de 
despesas ou a assunção de 
obrigações diretas que 
excederam os créditos 
orçamentários ou adicionais.

, art. 167, 
inciso V, 
c/c art. 
43 da Lei 

 

Avaliar se houve abertura de 
crédito adicional suplementar ou 
especial sem prévi
legislativa e sem indicação dos 
recursos correspondentes.

64, art. 

Avaliar se foram observados os 
pré-requisitos estabelecidos no 
artigo 63 da 
4.320/1964 para a liquidação das 
despesas. 

64, art. 

Avaliar se houve pagamento de 
despesa sem sua regular 
liquidação. 

, art. 8º, 
parágrafo 

Avaliar se houve desvio de 
finalidade na execução das 
despesas decorrentes de 
recursos vinculados.

93, arts. 
24, 25 e 

Avaliar se as contratações por 
dispensa ou inexigibilidade de 
licitação observaram as 
disposições contidas nos artigos 
24 a 26 da Lei de Licitações.

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Municipal, incluídos       os       
subsídios       dos Vereadores  e  
excluídos  os  gastos com      
inativos,      ultrapassou     os 
percentuais   definidos   pelo   

A    da    CRFB/88,    
relativos   ao somatório da 
receita tributária e das 
transferências  previstas  no  §  
5o  do art.   153   e   nos   arts.   

159, efetivamente         
realizadas         no 
exercício anterior. 

Avaliar       de       os       
documentos integrantes    da    
PCA    estão    em conformidade  

m  o  requerido  no anexo      
correspondente      da      IN 
regulamentadora   da   remessa   
de prestação de contas. 

Avaliar se houve realização de 
despesas ou a assunção de 
obrigações diretas que 
excederam os créditos 
orçamentários ou adicionais. 

Avaliar se houve abertura de 
crédito adicional suplementar ou 
especial sem prévia autorização 
legislativa e sem indicação dos 
recursos correspondentes. 

Avaliar se foram observados os 
requisitos estabelecidos no 

 Lei Federal nº 
4.320/1964 para a liquidação das 

Avaliar se houve pagamento de 
despesa sem sua regular 

Avaliar se houve desvio de 
finalidade na execução das 
despesas decorrentes de 

vinculados. 

Avaliar se as contratações por 
dispensa ou inexigibilidade de 
licitação observaram as 

contidas nos artigos 
24 a 26 da Lei de Licitações. 

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

Municipal, incluídos       os       
subsídios       dos Vereadores  e  
excluídos  os  gastos com      
inativos,      ultrapassou     os 
percentuais   definidos   pelo   

/88,    
relativos   ao somatório da 
receita tributária e das 
transferências  previstas  no  §  
5o  do art.   153   e   nos   arts.   

159, efetivamente         

Avaliar       de       os       
documentos integrantes    da    
PCA    estão    em conformidade  

m  o  requerido  no anexo      

regulamentadora   da   remessa   

43 Arquivos

Avaliar se houve realização de 
despesas ou a assunção de 
obrigações diretas que 
excederam os créditos 

 7.341.168,00

Avaliar se houve abertura de 
crédito adicional suplementar ou 

a autorização 
legislativa e sem indicação dos 

 339.000,00

Avaliar se foram observados os 
requisitos estabelecidos no 

Lei Federal nº 
4.320/1964 para a liquidação das 

 1.279.854,93

Avaliar se houve pagamento de 
despesa sem sua regular  1.279.854,93

Avaliar se houve desvio de 
finalidade na execução das 
despesas decorrentes de  2.028.376,61

Avaliar se as contratações por 
dispensa ou inexigibilidade de 
licitação observaram as 

contidas nos artigos 
 634.775,61

3

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

43 Arquivos 43 Arquivos

7.341.168,00  339.000,00

339.000,00  339.000,00

1.279.854,93 906.685,50

1.279.854,93 906.685,50

2.028.376,61 1.427.177,57

634.775,61  60.275,52
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Câmara Municipal de Colatina 
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto 

Estado do Espírito Santo 

43 Arquivos

339.000,00

339.000,00

906.685,50

906.685,50

1.427.177,57

60.275,52



 

 

1.2. Constatações e proposições

Neste tópico foram r

selecionados no tópico 1.1

atendidas. 

Tabela 02 
Código 

2.2.31

2.6.6

  

1.3. Da gestão orçamentária, financeira, 

Neste tópico foram relatados

Câmara Municipal de Colatina.

1.3.1 Execução 

A Lei Orçamentária

despesa para o exercício em análise, sendo a despesa total da Câmara Municipal fixada em 

R$ 7.341.168,00 (sete milhões, trezentos e quarenta e um mil, cento e sessenta e oito 

reais).

Do total de recursos destinados a Câmara Municipal, foram empenhados R$ 6.838.614,17, 

liquidados R$ 6.838.614,17 e pagos R$ 6.838.614,17

Atualizada, conforme evidencia

Tabela 03 

Atualizada
7.341.168,00

 

1.2. Constatações e proposições

ste tópico foram r

selecionados no tópico 1.1

atendidas.   

Tabela 02 – Constatações e Proposições
Código  

2.2.31 

Ausência de
verso da nota fiscal ou ofício a 
parte 
recebimento dos materiais e a 
prestação dos serviços

2.6.6 

Ausência
justificam a correta 
formalidade nos processos 
administrativos, como, entre 
outros, falta de 
descrição clara e finalidade 
pública;
recursos para a cobertura da 
despesa;
em, pelo me
fornecedores do ramo do 
objeto licitado
páginas numeradas

1.3. Da gestão orçamentária, financeira, 

Neste tópico foram relatados

mara Municipal de Colatina.

1.3.1 Execução 

A Lei Orçamentária

despesa para o exercício em análise, sendo a despesa total da Câmara Municipal fixada em 

R$ 7.341.168,00 (sete milhões, trezentos e quarenta e um mil, cento e sessenta e oito 

reais). 

Do total de recursos destinados a Câmara Municipal, foram empenhados R$ 6.838.614,17, 

liquidados R$ 6.838.614,17 e pagos R$ 6.838.614,17

Atualizada, conforme evidencia

Tabela 03 – Execução orçamentária da despesa
Dotação 

Atualizada 
7.341.168,00 

1.2. Constatações e proposições

ste tópico foram relatados os achados

selecionados no tópico 1.1.

Constatações e Proposições
Achados  

Ausência de atestado
verso da nota fiscal ou ofício a 

 que confirme
recebimento dos materiais e a 
prestação dos serviços

Ausência de informações que 
justificam a correta 
formalidade nos processos 
administrativos, como, entre 
outros, falta de justificativa, 

ição clara e finalidade 
pública; indicação dos 

sos para a cobertura da 
despesa; pesquisa de preços 
em, pelo menos, três 
fornecedores do ramo do 
objeto licitado; ausência de 
páginas numeradas. 

1.3. Da gestão orçamentária, financeira, 

Neste tópico foram relatados 

mara Municipal de Colatina.

1.3.1 Execução Orçamentária

A Lei Orçamentária Anual (LOA) do município, Lei nº 6.371/2016, estimou a receita e fixou a 

despesa para o exercício em análise, sendo a despesa total da Câmara Municipal fixada em 

R$ 7.341.168,00 (sete milhões, trezentos e quarenta e um mil, cento e sessenta e oito 

Do total de recursos destinados a Câmara Municipal, foram empenhados R$ 6.838.614,17, 

liquidados R$ 6.838.614,17 e pagos R$ 6.838.614,17

Atualizada, conforme evidencia

Execução orçamentária da despesa

 
Total 

Empenhado
 6.838.614,17

1.2. Constatações e proposições

elatados os achados

. A situação reflete se as recomendações propostas foram 

Constatações e Proposições
 

atestado no 
verso da nota fiscal ou ofício a 

que confirme o 
recebimento dos materiais e a 
prestação dos serviços. 

Foram
res
auditoria conforme processo nº 
514, apontando
caus
recomendações

de informações que 
justificam a correta 
formalidade nos processos 
administrativos, como, entre 

justificativa, 
ição clara e finalidade 

indicação dos 
sos para a cobertura da 

pesquisa de preços 
nos, três 

fornecedores do ramo do 
ausência de 

 

Foram
responsáveis o relatório de 
auditoria conforme processo nº 
514, apontando as ausências, as 
causas
recomendações

1.3. Da gestão orçamentária, financeira, 

 sobre a gestão orçamentária

mara Municipal de Colatina. 

Orçamentária 

Anual (LOA) do município, Lei nº 6.371/2016, estimou a receita e fixou a 

despesa para o exercício em análise, sendo a despesa total da Câmara Municipal fixada em 

R$ 7.341.168,00 (sete milhões, trezentos e quarenta e um mil, cento e sessenta e oito 

Do total de recursos destinados a Câmara Municipal, foram empenhados R$ 6.838.614,17, 

liquidados R$ 6.838.614,17 e pagos R$ 6.838.614,17

Atualizada, conforme evidencia-se na tabela a seguir:

Execução orçamentária da despesa
Total 

Empenhado 
6.838.614,17 

Câmara Municipal de Colatina

 

1.2. Constatações e proposições 

elatados os achados e as proposições

A situação reflete se as recomendações propostas foram 

Constatações e Proposições 
Proposições/Alertas 

Foram encaminhado
responsáveis o relatório de
auditoria conforme processo nº 
514, apontando as ausências, as 
causas, as consequências e as
recomendações propostas

Foram encaminhado
responsáveis o relatório de 
auditoria conforme processo nº 
514, apontando as ausências, as 
causas, as consequências e as 
recomendações propostas

1.3. Da gestão orçamentária, financeira, patrimonial

sobre a gestão orçamentária

Anual (LOA) do município, Lei nº 6.371/2016, estimou a receita e fixou a 

despesa para o exercício em análise, sendo a despesa total da Câmara Municipal fixada em 

R$ 7.341.168,00 (sete milhões, trezentos e quarenta e um mil, cento e sessenta e oito 

Do total de recursos destinados a Câmara Municipal, foram empenhados R$ 6.838.614,17, 

liquidados R$ 6.838.614,17 e pagos R$ 6.838.614,17

se na tabela a seguir:

Execução orçamentária da despesa                                                    
Total 

Liquidado
6.838.614,17

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

e as proposições

A situação reflete se as recomendações propostas foram 

Proposições/Alertas  
encaminhados aos setores 

ponsáveis o relatório de
auditoria conforme processo nº 

as ausências, as 
as, as consequências e as

propostas. 

encaminhados aos setores 
responsáveis o relatório de 
auditoria conforme processo nº 
514, apontando as ausências, as 

, as consequências e as 
propostas. 

patrimonial

sobre a gestão orçamentária, financeira, patrimonial

Anual (LOA) do município, Lei nº 6.371/2016, estimou a receita e fixou a 

despesa para o exercício em análise, sendo a despesa total da Câmara Municipal fixada em 

R$ 7.341.168,00 (sete milhões, trezentos e quarenta e um mil, cento e sessenta e oito 

Do total de recursos destinados a Câmara Municipal, foram empenhados R$ 6.838.614,17, 

liquidados R$ 6.838.614,17 e pagos R$ 6.838.614,17, representando 93,15% da Dotação 

se na tabela a seguir: 

                                                    

Liquidado Total Pago

6.838.614,17 6.838.614,17

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

e as proposições em relação aos itens 

A situação reflete se as recomendações propostas foram 

Situação 
aos setores 

ponsáveis o relatório de 
auditoria conforme processo nº 

as ausências, as 
as, as consequências e as 

Atendido

aos setores 
responsáveis o relatório de 
auditoria conforme processo nº 
514, apontando as ausências, as 

, as consequências e as 

Atendido

patrimonial e fiscal 

, financeira, patrimonial

Anual (LOA) do município, Lei nº 6.371/2016, estimou a receita e fixou a 

despesa para o exercício em análise, sendo a despesa total da Câmara Municipal fixada em 

R$ 7.341.168,00 (sete milhões, trezentos e quarenta e um mil, cento e sessenta e oito 

Do total de recursos destinados a Câmara Municipal, foram empenhados R$ 6.838.614,17, 

, representando 93,15% da Dotação 

                                                    

Total Pago 

6.838.614,17 
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Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

em relação aos itens 

A situação reflete se as recomendações propostas foram 

Situação  

Atendido 

Atendido 

, financeira, patrimonial e fiscal da 

Anual (LOA) do município, Lei nº 6.371/2016, estimou a receita e fixou a 

despesa para o exercício em análise, sendo a despesa total da Câmara Municipal fixada em 

R$ 7.341.168,00 (sete milhões, trezentos e quarenta e um mil, cento e sessenta e oito 

Do total de recursos destinados a Câmara Municipal, foram empenhados R$ 6.838.614,17, 

, representando 93,15% da Dotação 

                                                    Em R$ 1,00

% Execução

93,15 

4/22 

Câmara Municipal de Colatina 
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto 

Estado do Espírito Santo 

em relação aos itens 

A situação reflete se as recomendações propostas foram 

e fiscal da 

Anual (LOA) do município, Lei nº 6.371/2016, estimou a receita e fixou a 

despesa para o exercício em análise, sendo a despesa total da Câmara Municipal fixada em 

R$ 7.341.168,00 (sete milhões, trezentos e quarenta e um mil, cento e sessenta e oito 

Do total de recursos destinados a Câmara Municipal, foram empenhados R$ 6.838.614,17, 

, representando 93,15% da Dotação 

Em R$ 1,00 

% Execução 



 

 

Fonte: 

Durante a execução orçamentária foram abertos créditos adicionais conforme demonstrativo:

Tabela 04 

6.371/2016
6.371/2016
6.371/2016
6.371/2016
6.371/2016

Fonte: Demonstrativo dos Créditos Adicionais

Em análise das movimentações dos créditos orçamentários em relação à dotação inicial, 

verifica

abertos consoante edição de decreto executivo, como determina o artigo 42

Segue abaixo o demonstrativo:

Tabela 05 
(=) Dotação inicial
(+) Créditos adicionais suplementares
(+) Créditos adicionais especiais
(+) Créditos adicionais extraordinários
(-) Anulação de dotações
(=) Dotação atualizada

Fonte: Demonstrativo dos créditos adicionais

1.3.2 Execução Financeira

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

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

extraorçamen

exercício seguinte.

A seguir, uma síntese do Balanço Financeiro:

Tabela 06 
Saldo em espécie do exercício anterior
Receitas orçamentárias
Transferências financeiras recebidas
Recebimentos extraorçamentários
Despesas orçamentárias
Transferências financeiras concedidas
Pagamentos extraorçamentários
Saldo em espécie para o exercício seguinte

 

Fonte: Balanço Financeiro, Balancete analítico da Despesa

Durante a execução orçamentária foram abertos créditos adicionais conforme demonstrativo:

Tabela 04 – Créditos adicionais abertos no exercício

Leis 

6.371/2016 
6.371/2016 
6.371/2016 
6.371/2016 
6.371/2016 

Total 
Fonte: Demonstrativo dos Créditos Adicionais

Em análise das movimentações dos créditos orçamentários em relação à dotação inicial, 

verifica-se que não houve alteração, e quanto aos créditos adicionais autorizados por lei, 

abertos consoante edição de decreto executivo, como determina o artigo 42

ue abaixo o demonstrativo:

Tabela 05 – Despesa total fixada 
(=) Dotação inicial
(+) Créditos adicionais suplementares
(+) Créditos adicionais especiais
(+) Créditos adicionais extraordinários

) Anulação de dotações
(=) Dotação atualizada

Fonte: Demonstrativo dos créditos adicionais

1.3.2 Execução Financeira

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

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

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

exercício seguinte.

A seguir, uma síntese do Balanço Financeiro:

Tabela 06 – Balanço Financeiro
Saldo em espécie do exercício anterior
Receitas orçamentárias
Transferências financeiras recebidas
Recebimentos extraorçamentários
Despesas orçamentárias
Transferências financeiras concedidas
Pagamentos extraorçamentários
Saldo em espécie para o exercício seguinte

Balanço Financeiro, Balancete analítico da Despesa

Durante a execução orçamentária foram abertos créditos adicionais conforme demonstrativo:

Créditos adicionais abertos no exercício
Créditos 

adicionais 
suplementares

0,00
22.000,00

110.000,00
51.000,00

150.000,00
333.000,00

Fonte: Demonstrativo dos Créditos Adicionais

Em análise das movimentações dos créditos orçamentários em relação à dotação inicial, 

se que não houve alteração, e quanto aos créditos adicionais autorizados por lei, 

abertos consoante edição de decreto executivo, como determina o artigo 42

ue abaixo o demonstrativo:

Despesa total fixada 
(=) Dotação inicial 
(+) Créditos adicionais suplementares
(+) Créditos adicionais especiais
(+) Créditos adicionais extraordinários

) Anulação de dotações 
(=) Dotação atualizada 

Fonte: Demonstrativo dos créditos adicionais

1.3.2 Execução Financeira

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

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

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

exercício seguinte. 

A seguir, uma síntese do Balanço Financeiro:

Balanço Financeiro
Saldo em espécie do exercício anterior
Receitas orçamentárias 
Transferências financeiras recebidas
Recebimentos extraorçamentários
Despesas orçamentárias 
Transferências financeiras concedidas
Pagamentos extraorçamentários
Saldo em espécie para o exercício seguinte

Balanço Financeiro, Balancete analítico da Despesa

Durante a execução orçamentária foram abertos créditos adicionais conforme demonstrativo:

Créditos adicionais abertos no exercício
Créditos 

adicionais 
suplementares 

0,00 
22.000,00 

110.000,00 
51.000,00 

150.000,00 
333.000,00 

Fonte: Demonstrativo dos Créditos Adicionais 

Em análise das movimentações dos créditos orçamentários em relação à dotação inicial, 

se que não houve alteração, e quanto aos créditos adicionais autorizados por lei, 

abertos consoante edição de decreto executivo, como determina o artigo 42

ue abaixo o demonstrativo: 

Despesa total fixada                                                                             

(+) Créditos adicionais suplementares 
(+) Créditos adicionais especiais 
(+) Créditos adicionais extraordinários 

Fonte: Demonstrativo dos créditos adicionais 

1.3.2 Execução Financeira 

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

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

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

A seguir, uma síntese do Balanço Financeiro:

Balanço Financeiro                                                                                  
Saldo em espécie do exercício anterior

Transferências financeiras recebidas 
Recebimentos extraorçamentários 

Transferências financeiras concedidas 
Pagamentos extraorçamentários 
Saldo em espécie para o exercício seguinte

Câmara Municipal de Colatina

 

Balanço Financeiro, Balancete analítico da Despesa 

Durante a execução orçamentária foram abertos créditos adicionais conforme demonstrativo:

Créditos adicionais abertos no exercício                     
Créditos 

adicionais 
especiais 

6.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

6.000,00 

Em análise das movimentações dos créditos orçamentários em relação à dotação inicial, 

se que não houve alteração, e quanto aos créditos adicionais autorizados por lei, 

abertos consoante edição de decreto executivo, como determina o artigo 42

                                                                            

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

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

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

A seguir, uma síntese do Balanço Financeiro: 

                                                                                  
Saldo em espécie do exercício anterior 

Saldo em espécie para o exercício seguinte 

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Durante a execução orçamentária foram abertos créditos adicionais conforme demonstrativo:

                     

adicionais 
 

Créditos 
adicionais 

extraordinários
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Em análise das movimentações dos créditos orçamentários em relação à dotação inicial, 

se que não houve alteração, e quanto aos créditos adicionais autorizados por lei, 

abertos consoante edição de decreto executivo, como determina o artigo 42

                                                                            

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

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

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

                                                                                  

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

Durante a execução orçamentária foram abertos créditos adicionais conforme demonstrativo:

                                               
Créditos 

adicionais 
extraordinários 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Em análise das movimentações dos créditos orçamentários em relação à dotação inicial, 

se que não houve alteração, e quanto aos créditos adicionais autorizados por lei, 

abertos consoante edição de decreto executivo, como determina o artigo 42 da Lei 4.320/1964

                                                                            

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

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

tários, que, somados ao saldo do exercício anterior, resultará no saldo para o 
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Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

Durante a execução orçamentária foram abertos créditos adicionais conforme demonstrativo:

                          Em R$ 1,00

Total 

6.000,00 
22.000,00 

110.000,00
51.000,00 

150.000,00
339.000,00

Em análise das movimentações dos créditos orçamentários em relação à dotação inicial, 

se que não houve alteração, e quanto aos créditos adicionais autorizados por lei, 

da Lei 4.320/1964

                                                                            Em R$ 1,00
7.341.168,00

333.000,00
6.000,00

0,00
339.000,00

7.341.168,00

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

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

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

                                                                                  Em R$ 1,00

7.341.168,00
902.603,35

6.838.614,17
502.553,83
902.603,35
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Câmara Municipal de Colatina 
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto 

Estado do Espírito Santo 

Durante a execução orçamentária foram abertos créditos adicionais conforme demonstrativo: 

Em R$ 1,00 

 
 

110.000,00 
 

150.000,00 
339.000,00 

Em análise das movimentações dos créditos orçamentários em relação à dotação inicial, 

se que não houve alteração, e quanto aos créditos adicionais autorizados por lei, foram 

da Lei 4.320/1964. 

Em R$ 1,00                                                                                       
7.341.168,00 

333.000,00 
6.000,00 

0,00 
339.000,00 

7.341.168,00 

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

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

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

Em R$ 1,00 
0,00 
0,00 

7.341.168,00 
902.603,35 

6.838.614,17 
502.553,83 
902.603,35 

0,00 

                                                                                                                                                                              



 

 

Fonte: Balanço Financeiro

1.3.3. Execução Patrimonial

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

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

aumentativos ou diminutivos no patrimônio líquido. 

A Demonstração das Variações 

deficitário no valor de R$ 108.410,60

quantitativas refletiu negativamente no patrimônio da Câmara municipal.  

Na tabela seguinte, evidenciam

patrimônio:

Tabela 07 
Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)
Variaçõe
Resultado Patrimonial do período

Fonte: DEMVAP 

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

Patrimonial. 

Essa demonstração contábil permite o conhecimento da situação patrimonial da entidade 

pública por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de 

compensação. 

Apresenta

encerramento do exercício em análise:

Tabela 08 
Especificação
Ativo circulante
Ativo não circulante
Passivo circulante
Passivo não circulante
Patrimônio líquido

Fonte: Balanço Patrimonial

Demonstra

Financeiros e Permanentes 

Superávit/Déficit Financeiro (Fonte de Recursos):

 

Fonte: Balanço Financeiro

1.3.3. Execução Patrimonial

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

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

aumentativos ou diminutivos no patrimônio líquido. 

A Demonstração das Variações 

citário no valor de R$ 108.410,60

quantitativas refletiu negativamente no patrimônio da Câmara municipal.  

Na tabela seguinte, evidenciam

patrimônio: 

Tabela 07 – Síntese da DVP
Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)
Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)
Resultado Patrimonial do período

Fonte: DEMVAP – Demonstração das Variações Patrimoniais

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

Patrimonial.  

Essa demonstração contábil permite o conhecimento da situação patrimonial da entidade 

pública por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de 

compensação.  

Apresenta-se, na tabela seguinte, a situação patrimonial da Câmara muni

encerramento do exercício em análise:

Tabela 08 – Síntese do Balanço Patrimonial
Especificação 
Ativo circulante 
Ativo não circulante
Passivo circulante
Passivo não circulante
Patrimônio líquido

Fonte: Balanço Patrimonial

Demonstra-se, a seguir, o 

Financeiros e Permanentes 

Superávit/Déficit Financeiro (Fonte de Recursos):

Fonte: Balanço Financeiro 

1.3.3. Execução Patrimonial

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

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

aumentativos ou diminutivos no patrimônio líquido. 

A Demonstração das Variações 

citário no valor de R$ 108.410,60

quantitativas refletiu negativamente no patrimônio da Câmara municipal.  

Na tabela seguinte, evidenciam

Síntese da DVP                                                                                       
Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)

s Patrimoniais Diminutivas (VPD)
Resultado Patrimonial do período

Demonstração das Variações Patrimoniais

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

Essa demonstração contábil permite o conhecimento da situação patrimonial da entidade 

pública por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de 

se, na tabela seguinte, a situação patrimonial da Câmara muni

encerramento do exercício em análise:

Síntese do Balanço Patrimonial
 
 

Ativo não circulante 
Passivo circulante 
Passivo não circulante 
Patrimônio líquido 

Fonte: Balanço Patrimonial/Demonstrativo 

se, a seguir, o resultado financeiro apurado no “Quadro de Ativos e Passivos 

Financeiros e Permanentes –

Superávit/Déficit Financeiro (Fonte de Recursos):

1.3.3. Execução Patrimonial 

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

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

aumentativos ou diminutivos no patrimônio líquido. 

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia um resultado patrimonial 

citário no valor de R$ 108.410,60. Dessa forma, o resultado das variações patrimoniais 

quantitativas refletiu negativamente no patrimônio da Câmara municipal.  

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

                                                                                       
Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)

s Patrimoniais Diminutivas (VPD)
Resultado Patrimonial do período 

Demonstração das Variações Patrimoniais

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

Essa demonstração contábil permite o conhecimento da situação patrimonial da entidade 

pública por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de 

se, na tabela seguinte, a situação patrimonial da Câmara muni

encerramento do exercício em análise: 

Síntese do Balanço Patrimonial

/Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial

resultado financeiro apurado no “Quadro de Ativos e Passivos 

– Lei 4.320/1964” do Balanço Patrimonial e no Demonstrativo do 

Superávit/Déficit Financeiro (Fonte de Recursos):

Câmara Municipal de Colatina

 

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

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

aumentativos ou diminutivos no patrimônio líquido.  

Patrimoniais (DVP) evidencia um resultado patrimonial 

. Dessa forma, o resultado das variações patrimoniais 

quantitativas refletiu negativamente no patrimônio da Câmara municipal.  

sinteticamente, as variações quantitativas ocorridas no 

                                                                                       
Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) 

s Patrimoniais Diminutivas (VPD) 

Demonstração das Variações Patrimoniais 

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

Essa demonstração contábil permite o conhecimento da situação patrimonial da entidade 

pública por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de 

se, na tabela seguinte, a situação patrimonial da Câmara muni

Síntese do Balanço Patrimonial                                       

do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial

resultado financeiro apurado no “Quadro de Ativos e Passivos 

Lei 4.320/1964” do Balanço Patrimonial e no Demonstrativo do 

Superávit/Déficit Financeiro (Fonte de Recursos): 

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

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

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

Patrimoniais (DVP) evidencia um resultado patrimonial 

. Dessa forma, o resultado das variações patrimoniais 

quantitativas refletiu negativamente no patrimônio da Câmara municipal.  

sinteticamente, as variações quantitativas ocorridas no 

                                                                                       

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

Essa demonstração contábil permite o conhecimento da situação patrimonial da entidade 

pública por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de 

se, na tabela seguinte, a situação patrimonial da Câmara muni

                                       

do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial

resultado financeiro apurado no “Quadro de Ativos e Passivos 

Lei 4.320/1964” do Balanço Patrimonial e no Demonstrativo do 

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

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

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

Patrimoniais (DVP) evidencia um resultado patrimonial 

. Dessa forma, o resultado das variações patrimoniais 

quantitativas refletiu negativamente no patrimônio da Câmara municipal.   

sinteticamente, as variações quantitativas ocorridas no 

                                                                                       

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

Essa demonstração contábil permite o conhecimento da situação patrimonial da entidade 

pública por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de 

se, na tabela seguinte, a situação patrimonial da Câmara muni

                                               Em R$ 1,00
2017 

17.668,33 
701.419,05 
348.616,45 

0,00 
370.470,93 

do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial

resultado financeiro apurado no “Quadro de Ativos e Passivos 

Lei 4.320/1964” do Balanço Patrimonial e no Demonstrativo do 
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Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

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

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

Patrimoniais (DVP) evidencia um resultado patrimonial 

. Dessa forma, o resultado das variações patrimoniais 

sinteticamente, as variações quantitativas ocorridas no 

                                                                                       Em R$ 1,00
7.341.168,00
7.449.578,60
- 108.410,60

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

Essa demonstração contábil permite o conhecimento da situação patrimonial da entidade 

pública por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de 

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

Em R$ 1,00 
 
 10.776,97
 717.103,66
 248.999,10
 
 478.881,53

do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial 

resultado financeiro apurado no “Quadro de Ativos e Passivos 

Lei 4.320/1964” do Balanço Patrimonial e no Demonstrativo do 

6/22 

Câmara Municipal de Colatina 
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto 

Estado do Espírito Santo 

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

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

Patrimoniais (DVP) evidencia um resultado patrimonial 

. Dessa forma, o resultado das variações patrimoniais 

sinteticamente, as variações quantitativas ocorridas no 

Em R$ 1,00 
7.341.168,00 
7.449.578,60 

108.410,60 

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

Essa demonstração contábil permite o conhecimento da situação patrimonial da entidade 

pública por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de 

cipal, no 

2016 
10.776,97 

717.103,66 
248.999,10 

0,00 
478.881,53 

resultado financeiro apurado no “Quadro de Ativos e Passivos 

Lei 4.320/1964” do Balanço Patrimonial e no Demonstrativo do 



 

 

Tabela 09 
Especificação
Ativo Financeiro (a)
Passivo Financeiro (b)
Resultado Financeiro apurado no BALPAT (c)= (a) 
Recursos Ordinários
Recursos 
Resul
Divergência (c) 

Fonte:

O superávit financeiro, representado pela diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo 

financeiro, poderá ser utilizado no exercício seguinte para abertura de créditos adicionais, 

desde que observadas as correspondentes fontes de recursos, na fo

4.320/1964.  

Ademais, verifica

evidenciada no Demonstrativo dos Restos a Pagar, foi a seguinte:

Tabela 10 

Saldo Final do Exercício anterior
Inscrições
Pagamentos
Cancelamentos
Outras baixas
Saldo Final do Exercício atual

Fonte: 

1.3.3.1. Registros Patrimoniais de Bens Móveis e Imóveis

A análise dos registros patrimoniais restringiu

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

Na tabela a seguir, demonstram

inventário de bens realizado em 31/12/2017:

Tabela 11 

Estoques
Bens Móveis
Bens Imóveis
Bens Intangíveis

Fonte:

 

Tabela 09 – Resultado financeiro  
Especificação 
Ativo Financeiro (a)
Passivo Financeiro (b)
Resultado Financeiro apurado no BALPAT (c)= (a) 
Recursos Ordinários
Recursos Vinculados
Resultado Financeiro por Fonte de Re
Divergência (c) 

Fonte: Balanço Patrimonial

O superávit financeiro, representado pela diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo 

financeiro, poderá ser utilizado no exercício seguinte para abertura de créditos adicionais, 

desde que observadas as correspondentes fontes de recursos, na fo

4.320/1964.   

Ademais, verifica

evidenciada no Demonstrativo dos Restos a Pagar, foi a seguinte:

Tabela 10 – Movimentação dos restos a pagar
Restos a Pagar

Saldo Final do Exercício anterior
Inscrições 
Pagamentos 
Cancelamentos 
Outras baixas 
Saldo Final do Exercício atual

Fonte: Demonstrativo de Restos a Pagar

1.3.3.1. Registros Patrimoniais de Bens Móveis e Imóveis

A análise dos registros patrimoniais restringiu

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

Na tabela a seguir, demonstram

inventário de bens realizado em 31/12/2017:

Tabela 11 – Estoques, Imobilizados e Intangíveis
Descrição

Estoques 
Bens Móveis 
Bens Imóveis 
Bens Intangíveis

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

Resultado financeiro  
 

Ativo Financeiro (a) 
Passivo Financeiro (b) 
Resultado Financeiro apurado no BALPAT (c)= (a) 
Recursos Ordinários 

Vinculados 
tado Financeiro por Fonte de Re

Divergência (c) – (d) 
Balanço Patrimonial 

O superávit financeiro, representado pela diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo 

financeiro, poderá ser utilizado no exercício seguinte para abertura de créditos adicionais, 

desde que observadas as correspondentes fontes de recursos, na fo

Ademais, verifica-se que a movimentação dos restos a pagar, processados e não processados, 

evidenciada no Demonstrativo dos Restos a Pagar, foi a seguinte:

Movimentação dos restos a pagar
Restos a Pagar

Saldo Final do Exercício anterior 

Saldo Final do Exercício atual 
Demonstrativo de Restos a Pagar

1.3.3.1. Registros Patrimoniais de Bens Móveis e Imóveis

A análise dos registros patrimoniais restringiu

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

Na tabela a seguir, demonstram

inventário de bens realizado em 31/12/2017:

Estoques, Imobilizados e Intangíveis
Descrição 

Bens Intangíveis 
BALPAT, INVMOV, INVIMO, INVALM e INVINT.

Resultado financeiro                        

Resultado Financeiro apurado no BALPAT (c)= (a) 

tado Financeiro por Fonte de Re

O superávit financeiro, representado pela diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo 

financeiro, poderá ser utilizado no exercício seguinte para abertura de créditos adicionais, 

desde que observadas as correspondentes fontes de recursos, na fo

se que a movimentação dos restos a pagar, processados e não processados, 

evidenciada no Demonstrativo dos Restos a Pagar, foi a seguinte:

Movimentação dos restos a pagar
Restos a Pagar 

 

Demonstrativo de Restos a Pagar 

1.3.3.1. Registros Patrimoniais de Bens Móveis e Imóveis

A análise dos registros patrimoniais restringiu

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

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

inventário de bens realizado em 31/12/2017:

Estoques, Imobilizados e Intangíveis
Balanço Patrimonial 

BALPAT, INVMOV, INVIMO, INVALM e INVINT.

Câmara Municipal de Colatina

 

                                                               

Resultado Financeiro apurado no BALPAT (c)= (a) 

tado Financeiro por Fonte de Recursos (d) 

O superávit financeiro, representado pela diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo 

financeiro, poderá ser utilizado no exercício seguinte para abertura de créditos adicionais, 

desde que observadas as correspondentes fontes de recursos, na fo

se que a movimentação dos restos a pagar, processados e não processados, 

evidenciada no Demonstrativo dos Restos a Pagar, foi a seguinte:

Movimentação dos restos a pagar                  
Processados

1.3.3.1. Registros Patrimoniais de Bens Móveis e Imóveis

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

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

se os valores extraídos das demonstrações contábeis e do 

inventário de bens realizado em 31/12/2017: 

Estoques, Imobilizados e Intangíveis                 
Balanço Patrimonial 

(a) 
16.099,67

584.639,42
381.267,21

BALPAT, INVMOV, INVIMO, INVALM e INVINT. 

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

                                         
2017
0,00
0,00

Resultado Financeiro apurado no BALPAT (c)= (a) – (b) 0,00
0,00
0,00

 0,00
0,00

O superávit financeiro, representado pela diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo 

financeiro, poderá ser utilizado no exercício seguinte para abertura de créditos adicionais, 

desde que observadas as correspondentes fontes de recursos, na fo

se que a movimentação dos restos a pagar, processados e não processados, 

evidenciada no Demonstrativo dos Restos a Pagar, foi a seguinte:

                                                         
Processados Não Processados

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

1.3.3.1. Registros Patrimoniais de Bens Móveis e Imóveis

se à avaliação dos valores demonstrados nas 

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

se os valores extraídos das demonstrações contábeis e do 

                                                      
Balanço Patrimonial Inventário 

16.099,67 16.099,67
584.639,42 584.639,42
381.267,21 381.267,21

0,00 

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

                                          Em R$ 1,00
2017 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

O superávit financeiro, representado pela diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo 

financeiro, poderá ser utilizado no exercício seguinte para abertura de créditos adicionais, 

desde que observadas as correspondentes fontes de recursos, na forma do artigo 43, da Lei 

se que a movimentação dos restos a pagar, processados e não processados, 

evidenciada no Demonstrativo dos Restos a Pagar, foi a seguinte: 

                                       
Não Processados

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.3.3.1. Registros Patrimoniais de Bens Móveis e Imóveis 

se à avaliação dos valores demonstrados nas 

se os valores extraídos das demonstrações contábeis e do 

                                     
Inventário 

(b) 
16.099,67 

584.639,42 
381.267,21 

0,00 
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Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

Em R$ 1,00 
2016 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

O superávit financeiro, representado pela diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo 

financeiro, poderá ser utilizado no exercício seguinte para abertura de créditos adicionais, 

rma do artigo 43, da Lei 

se que a movimentação dos restos a pagar, processados e não processados, 

                                       Em R$ 1,00
Não Processados Total Geral

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

se à avaliação dos valores demonstrados nas 

se os valores extraídos das demonstrações contábeis e do 

                                     Em R$ 1,00
Diferença (a

7/22 

Câmara Municipal de Colatina 
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto 

Estado do Espírito Santo 

O superávit financeiro, representado pela diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo 

financeiro, poderá ser utilizado no exercício seguinte para abertura de créditos adicionais, 

rma do artigo 43, da Lei 

se que a movimentação dos restos a pagar, processados e não processados, 

Em R$ 1,00 
Total Geral 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

se à avaliação dos valores demonstrados nas 

se os valores extraídos das demonstrações contábeis e do 

Em R$ 1,00 
Diferença (a-b) 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 



 

 

Os resultados

valores dos inventários dos bens foram devidamente evidenciados em 

contábeis

1.3.4. 

Para 

foram consideradas as informações contidas no 

anexo I e VI do 

o art. 54 da Lei Complementar 101/2000;

Tabela 12 
Despesa com pessoal para 

de
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 
Limite máximo
(incisos I, II e III, art. 20 da LRF)
Limite Prudencial
(parágrafo único do art. 22 da LRF)
Limite de Alerta
(inciso II do §1º do art. 59 da LRF)

DESPESA TOTAL COM 
PESSOAL EXECUTADA

Fonte:
 
Conforme se observa n

de 5,7%

ou mesmo as medidas saneadoras 

Federal.

1.3.4.1. 

O Poder Legislativo deve respeitar as 

quanto aos limites constitucionais dos Vere

Os Gasto

foram de R$ 

 

Os resultados apresentados na tabela acima não divergem, ou seja, 

valores dos inventários dos bens foram devidamente evidenciados em 

contábeis do Balanço Patri

1.3.4. Execução

 avalição dos gastos totais com pessoal praticados na

foram consideradas as informações contidas no 

anexo I e VI do Relatório de Gestão Fiscal, 

art. 54 da Lei Complementar 101/2000;

Tabela 12 – Despesa com Pessoal
Despesa com pessoal para 

fins 
de apuração do limite

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 
Limite máximo 
(incisos I, II e III, art. 20 da LRF)
Limite Prudencial 
(parágrafo único do art. 22 da LRF)
Limite de Alerta 
(inciso II do §1º do art. 59 da LRF)

DESPESA TOTAL COM 
PESSOAL EXECUTADA

Fonte: Demonstrativo de despesa com pessoal.

Conforme se observa n

5,7%, como prevê o art.

ou mesmo as medidas saneadoras 

Federal. 

1.3.4.1. Subsídio de vereadores

O Poder Legislativo deve respeitar as 

quanto aos limites constitucionais dos Vere

 

 

 

Gastos Totais

foram de R$ 730.751,79 (setecentos e trinta mil, setecentos e cinquenta e um reais e setenta e 

apresentados na tabela acima não divergem, ou seja, 

valores dos inventários dos bens foram devidamente evidenciados em 

do Balanço Patrimonial

Execução Fiscal 

avalição dos gastos totais com pessoal praticados na

foram consideradas as informações contidas no 

Relatório de Gestão Fiscal, 

art. 54 da Lei Complementar 101/2000;

Despesa com Pessoal
Despesa com pessoal para 

apuração do limite 
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL 

(incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 

(parágrafo único do art. 22 da LRF) 

(inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 
DESPESA TOTAL COM 
PESSOAL EXECUTADA 

Demonstrativo de despesa com pessoal.

Conforme se observa na tabela anterior, foram cumpridos os limites legal de 6% e 

, como prevê o art. 20 da LRF. A

ou mesmo as medidas saneadoras 

Subsídio de vereadores

O Poder Legislativo deve respeitar as 

quanto aos limites constitucionais dos Vere

 Ao Total da despesa com a remuneração, não podendo 

montante de 5% (cinco por cento) da RCL 

 Ao subsídio máximo, que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

subsídio dos Deputados Estaduais

 População de 111.788 pessoas, último censo calculado pelo IBGE em 

2010 e população estimada para 124.525 pesso

Colatina/ES

s Totais com Vereadores na Câmara Municipal de Colatina no exercício de 2017 

730.751,79 (setecentos e trinta mil, setecentos e cinquenta e um reais e setenta e 

apresentados na tabela acima não divergem, ou seja, 

valores dos inventários dos bens foram devidamente evidenciados em 

monial. 

 

avalição dos gastos totais com pessoal praticados na

foram consideradas as informações contidas no 

Relatório de Gestão Fiscal, 

art. 54 da Lei Complementar 101/2000; 

Despesa com Pessoal                                                                             
1º Quadrimestre

Valor 

290.943.764,40 

17.456.625,86 

16.583.794,57 

15.710.963,28 

4.927.276,18 

Demonstrativo de despesa com pessoal. 

a tabela anterior, foram cumpridos os limites legal de 6% e 

20 da LRF. Assim, não se aplicam

ou mesmo as medidas saneadoras contidas no art. 23 da LRF e §3º e §4º da Constituição 

Subsídio de vereadores 

O Poder Legislativo deve respeitar as disposições estabelecidas

quanto aos limites constitucionais dos Vere

Ao Total da despesa com a remuneração, não podendo 

montante de 5% (cinco por cento) da RCL 

Ao subsídio máximo, que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

subsídio dos Deputados Estaduais

População de 111.788 pessoas, último censo calculado pelo IBGE em 

2010 e população estimada para 124.525 pesso

Colatina/ES. Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/colatina/panorama

com Vereadores na Câmara Municipal de Colatina no exercício de 2017 

730.751,79 (setecentos e trinta mil, setecentos e cinquenta e um reais e setenta e 

Câmara Municipal de Colatina

 

apresentados na tabela acima não divergem, ou seja, 

valores dos inventários dos bens foram devidamente evidenciados em 

avalição dos gastos totais com pessoal praticados na

foram consideradas as informações contidas no Demonstrativo de despesa com pessoal, 

Relatório de Gestão Fiscal, publicados

 

                                                                             
1º Quadrimestre 

%/RCL 

100% 

6% 

5,7% 

5,4% 

1,69% 4.971.178,81

a tabela anterior, foram cumpridos os limites legal de 6% e 

ssim, não se aplicam

contidas no art. 23 da LRF e §3º e §4º da Constituição 

 

disposições estabelecidas

quanto aos limites constitucionais dos Vereadores, especialmente em

Ao Total da despesa com a remuneração, não podendo 

montante de 5% (cinco por cento) da RCL 

Ao subsídio máximo, que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

subsídio dos Deputados Estaduais

População de 111.788 pessoas, último censo calculado pelo IBGE em 

2010 e população estimada para 124.525 pesso

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/colatina/panorama

com Vereadores na Câmara Municipal de Colatina no exercício de 2017 

730.751,79 (setecentos e trinta mil, setecentos e cinquenta e um reais e setenta e 

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

apresentados na tabela acima não divergem, ou seja, 

valores dos inventários dos bens foram devidamente evidenciados em 

avalição dos gastos totais com pessoal praticados na Câmara Municipal de Colatina

Demonstrativo de despesa com pessoal, 

publicados ao final de cada quadrimestre como dita 

                                                                             
2º Quadrimestre

Valor 

299.702.182,97 

17.982.130,97 

17.083.024,43 

16.183.917,88 

4.971.178,81 

a tabela anterior, foram cumpridos os limites legal de 6% e 

ssim, não se aplicam as vedações previstas no art. 22 

contidas no art. 23 da LRF e §3º e §4º da Constituição 

disposições estabelecidas

adores, especialmente em

Ao Total da despesa com a remuneração, não podendo 

montante de 5% (cinco por cento) da RCL – Receita Corrente Líqui

Ao subsídio máximo, que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

subsídio dos Deputados Estaduais, considerando 

População de 111.788 pessoas, último censo calculado pelo IBGE em 

2010 e população estimada para 124.525 pesso

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/colatina/panorama

com Vereadores na Câmara Municipal de Colatina no exercício de 2017 

730.751,79 (setecentos e trinta mil, setecentos e cinquenta e um reais e setenta e 

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

apresentados na tabela acima não divergem, ou seja, demonstram que os 

valores dos inventários dos bens foram devidamente evidenciados em suas respectivas contas 

Câmara Municipal de Colatina

Demonstrativo de despesa com pessoal, 

l de cada quadrimestre como dita 

                                                                             
2º Quadrimestre 3º Quadrimestre

%/RCL 

100% 301.708.134,16

6% 18.102.488,05

5,7% 17.197.363,64

5,4% 16.292.239,24

1,66% 5.102.385,03

a tabela anterior, foram cumpridos os limites legal de 6% e 

as vedações previstas no art. 22 

contidas no art. 23 da LRF e §3º e §4º da Constituição 

disposições estabelecidas no art. 29 da CRFB/1988

adores, especialmente em relação:

Ao Total da despesa com a remuneração, não podendo 

Receita Corrente Líqui

Ao subsídio máximo, que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

, considerando o número de habitantes

População de 111.788 pessoas, último censo calculado pelo IBGE em 

2010 e população estimada para 124.525 pessoas para o ano de 2017

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/colatina/panorama

com Vereadores na Câmara Municipal de Colatina no exercício de 2017 

730.751,79 (setecentos e trinta mil, setecentos e cinquenta e um reais e setenta e 
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Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

demonstram que os 

suas respectivas contas 

Câmara Municipal de Colatina

Demonstrativo de despesa com pessoal, 

l de cada quadrimestre como dita 

                                                                             Em R$ 1,00
3º Quadrimestre

Valor %/RCL

301.708.134,16 

18.102.488,05 

17.197.363,64 

16.292.239,24 

5.102.385,03 1,69%

a tabela anterior, foram cumpridos os limites legal de 6% e prudencial 

as vedações previstas no art. 22 

contidas no art. 23 da LRF e §3º e §4º da Constituição 

no art. 29 da CRFB/1988

relação: 

Ao Total da despesa com a remuneração, não podendo ultrapassar o 

Receita Corrente Líquida;

Ao subsídio máximo, que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

o número de habitantes

População de 111.788 pessoas, último censo calculado pelo IBGE em 

as para o ano de 2017

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/colatina/panorama

com Vereadores na Câmara Municipal de Colatina no exercício de 2017 

730.751,79 (setecentos e trinta mil, setecentos e cinquenta e um reais e setenta e 

8/22 

Câmara Municipal de Colatina 
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto 

Estado do Espírito Santo 

demonstram que os 

suas respectivas contas 

Câmara Municipal de Colatina, 

Demonstrativo de despesa com pessoal, 

l de cada quadrimestre como dita 

Em R$ 1,00 
3º Quadrimestre 

%/RCL 

100% 

6% 

5,7% 

5,4% 

1,69% 

prudencial 

as vedações previstas no art. 22 

contidas no art. 23 da LRF e §3º e §4º da Constituição 

no art. 29 da CRFB/1988 

ultrapassar o 

da;  

Ao subsídio máximo, que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

o número de habitantes.  

População de 111.788 pessoas, último censo calculado pelo IBGE em 

as para o ano de 2017 em 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/colatina/panorama; 

com Vereadores na Câmara Municipal de Colatina no exercício de 2017 

730.751,79 (setecentos e trinta mil, setecentos e cinquenta e um reais e setenta e 



 

 

nove centavos

seguir:

Tabela 13 

Receita Corrente Líquida 
Gasto Total com Subsídios dos Vereadores
% Compreendido com 
% Limite

Fonte: 

Quanto ao subsídio individual, reflete 15,99

Cumprindo, deste modo, as disposições do art. 29 d

Tabela 14 

Subsídio do Deputado Estadual 
Gasto Individual com Subsídios dos Vereadores
% de 
% Limite de correlação com o subsídio do deputado estadual

¹Subsídio
Eletrônico

1.3.4.2. 

A Câmara Municipal não poderá gastar mais de 

folha de pagamento, regramento da constituição federal, art. 29, §1º

Os gastos com Inativos e Pensionistas da Câmara Municipal de Colatina não são 

reembolsados pela Pr

desta casa. Assim, deve

Limites específicos com pessoal? Mediante o mesmo questionamento 

Prefeitura Municipal de 

TCEES 01/08/2016 

 

Partindo desta premissa

2017 efetuados pela Câmara Munic

seiscentos e trinta e nove, quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos

correspondendo a 

Executivo, 

 

nove centavos), correspondendo a 

seguir: 

Tabela 13 - Gasto Total com Subsídio 

Receita Corrente Líquida 
Gasto Total com Subsídios dos Vereadores
% Compreendido com 
% Limite 

Fonte: RGFDPE, Ficha Financeira Detalhada 

Quanto ao subsídio individual, reflete 15,99

Cumprindo, deste modo, as disposições do art. 29 d

Tabela 14 – Gasto Individual com Subsídio 

Subsídio do Deputado Estadual 
Gasto Individual com Subsídios dos Vereadores
% de correlação com o subs
% Limite de correlação com o subsídio do deputado estadual
ubsídio Deputados

Eletrônico: http://www.al.es.gov.br/sptl_04/frmServidoresDetalhe.aspx?matricula=00043901

1.3.4.2. Gasto Total com Folha de Pagamento

A Câmara Municipal não poderá gastar mais de 

folha de pagamento, regramento da constituição federal, art. 29, §1º

Os gastos com Inativos e Pensionistas da Câmara Municipal de Colatina não são 

reembolsados pela Pr

desta casa. Assim, deve

Limites específicos com pessoal? Mediante o mesmo questionamento 

Prefeitura Municipal de 

TCEES 01/08/2016 

Partindo desta premissa

2017 efetuados pela Câmara Munic

seiscentos e trinta e nove, quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos

correspondendo a 

Executivo, em cumprimento legal 

), correspondendo a 

Gasto Total com Subsídio 

Receita Corrente Líquida – RCL
Gasto Total com Subsídios dos Vereadores
% Compreendido com subsídios

RGFDPE, Ficha Financeira Detalhada 

Quanto ao subsídio individual, reflete 15,99

Cumprindo, deste modo, as disposições do art. 29 d

Gasto Individual com Subsídio 

Subsídio do Deputado Estadual 
Gasto Individual com Subsídios dos Vereadores

correlação com o subs
% Limite de correlação com o subsídio do deputado estadual

Deputados Estaduais/ES
http://www.al.es.gov.br/sptl_04/frmServidoresDetalhe.aspx?matricula=00043901

Gasto Total com Folha de Pagamento

A Câmara Municipal não poderá gastar mais de 

folha de pagamento, regramento da constituição federal, art. 29, §1º

Os gastos com Inativos e Pensionistas da Câmara Municipal de Colatina não são 

reembolsados pela Previdência social, ou seja, são pagos exclusivamente com orçamento 

desta casa. Assim, deve-se ou não acrescentá

Limites específicos com pessoal? Mediante o mesmo questionamento 

Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco o

TCEES 01/08/2016 – Ed. Nº 702, p. 36.)

“As despesas com pensionistas pagas pela administração municipal devem ser 

incluídas como despesas com p

pela lei de responsabilidade fiscal, conforme manual de demonstrativos fiscais (5ª 

edição), aprovado pela

do art. 1º, da resolução n. 193/2003

Partindo desta premissa, as despesas totais com folha de pagamento

2017 efetuados pela Câmara Munic

seiscentos e trinta e nove, quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos

correspondendo a 63,20% 

em cumprimento legal 

), correspondendo a 0,24%

Gasto Total com Subsídio – Poder Legislativo
Descrição

RCL 
Gasto Total com Subsídios dos Vereadores

subsídios 

RGFDPE, Ficha Financeira Detalhada – PCA 2017

Quanto ao subsídio individual, reflete 15,99

Cumprindo, deste modo, as disposições do art. 29 d

Gasto Individual com Subsídio 
Descrição

Subsídio do Deputado Estadual – Base Referencial Individual
Gasto Individual com Subsídios dos Vereadores

correlação com o subsídio do deputado estadual
% Limite de correlação com o subsídio do deputado estadual

/ES vigente de R$ 25.322,25, informações 
http://www.al.es.gov.br/sptl_04/frmServidoresDetalhe.aspx?matricula=00043901

Gasto Total com Folha de Pagamento

A Câmara Municipal não poderá gastar mais de 

folha de pagamento, regramento da constituição federal, art. 29, §1º

Os gastos com Inativos e Pensionistas da Câmara Municipal de Colatina não são 

evidência social, ou seja, são pagos exclusivamente com orçamento 

se ou não acrescentá

Limites específicos com pessoal? Mediante o mesmo questionamento 

Barra de São Francisco o

Ed. Nº 702, p. 36.) decide 

s despesas com pensionistas pagas pela administração municipal devem ser 

incluídas como despesas com p

pela lei de responsabilidade fiscal, conforme manual de demonstrativos fiscais (5ª 

edição), aprovado pela

do art. 1º, da resolução n. 193/2003

, as despesas totais com folha de pagamento

2017 efetuados pela Câmara Municipal de Colatina foram de R$ 

seiscentos e trinta e nove, quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos

 do total dos recursos

em cumprimento legal conforme demonstrativo abaixo:

Câmara Municipal de Colatina

 

0,24% da Receita Corrente Líquida

Poder Legislativo
Descrição 

Gasto Total com Subsídios dos Vereadores  

PCA 2017 

Quanto ao subsídio individual, reflete 15,99% dos subsídios dos Deputados Estaduais. 

Cumprindo, deste modo, as disposições do art. 29 da CFBR, conforme demonstrativo:

Gasto Individual com Subsídio – Poder Legislativo                                
Descrição 

Base Referencial Individual
Gasto Individual com Subsídios dos Vereadores 

ídio do deputado estadual
% Limite de correlação com o subsídio do deputado estadual

R$ 25.322,25, informações 
http://www.al.es.gov.br/sptl_04/frmServidoresDetalhe.aspx?matricula=00043901

Gasto Total com Folha de Pagamento

A Câmara Municipal não poderá gastar mais de 70% (

folha de pagamento, regramento da constituição federal, art. 29, §1º

Os gastos com Inativos e Pensionistas da Câmara Municipal de Colatina não são 

evidência social, ou seja, são pagos exclusivamente com orçamento 

se ou não acrescentá-los na base de calculo para apuração dos 

Limites específicos com pessoal? Mediante o mesmo questionamento 

Barra de São Francisco o

decide pela sua inclusão conforme texto transcrito:

s despesas com pensionistas pagas pela administração municipal devem ser 

incluídas como despesas com pessoal para fins de apuração dos limites estabelecidos 

pela lei de responsabilidade fiscal, conforme manual de demonstrativos fiscais (5ª 

edição), aprovado pela portaria STN

do art. 1º, da resolução n. 193/2003

, as despesas totais com folha de pagamento

ipal de Colatina foram de R$ 

seiscentos e trinta e nove, quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos

do total dos recursos 

conforme demonstrativo abaixo:

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

da Receita Corrente Líquida

Poder Legislativo                     

% dos subsídios dos Deputados Estaduais. 

a CFBR, conforme demonstrativo:

Poder Legislativo                                

Base Referencial Individual¹ 

ídio do deputado estadual 
% Limite de correlação com o subsídio do deputado estadual

R$ 25.322,25, informações da 
http://www.al.es.gov.br/sptl_04/frmServidoresDetalhe.aspx?matricula=00043901

Gasto Total com Folha de Pagamento 

70% (setenta por cento

folha de pagamento, regramento da constituição federal, art. 29, §1º

Os gastos com Inativos e Pensionistas da Câmara Municipal de Colatina não são 

evidência social, ou seja, são pagos exclusivamente com orçamento 

los na base de calculo para apuração dos 

Limites específicos com pessoal? Mediante o mesmo questionamento 

Barra de São Francisco o Parecer/Consulta TC

pela sua inclusão conforme texto transcrito:

s despesas com pensionistas pagas pela administração municipal devem ser 

essoal para fins de apuração dos limites estabelecidos 

pela lei de responsabilidade fiscal, conforme manual de demonstrativos fiscais (5ª 

portaria STN nº 637/2012 e adotado por este tribunal por força 

do art. 1º, da resolução n. 193/2003”. 

, as despesas totais com folha de pagamento

ipal de Colatina foram de R$ 

seiscentos e trinta e nove, quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos

 orçamentários transferidos

conforme demonstrativo abaixo:

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

da Receita Corrente Líquida, evidenciado na tabela a 

                                    

% dos subsídios dos Deputados Estaduais. 

a CFBR, conforme demonstrativo:

Poder Legislativo                                

% Limite de correlação com o subsídio do deputado estadual 
da Assembleia Legislativa. Endereço 

http://www.al.es.gov.br/sptl_04/frmServidoresDetalhe.aspx?matricula=00043901. 

setenta por cento) de sua receita com 

folha de pagamento, regramento da constituição federal, art. 29, §1º. 

Os gastos com Inativos e Pensionistas da Câmara Municipal de Colatina não são 

evidência social, ou seja, são pagos exclusivamente com orçamento 

los na base de calculo para apuração dos 

Limites específicos com pessoal? Mediante o mesmo questionamento 

Parecer/Consulta TC-012/2016 (DOEL

pela sua inclusão conforme texto transcrito:

s despesas com pensionistas pagas pela administração municipal devem ser 

essoal para fins de apuração dos limites estabelecidos 

pela lei de responsabilidade fiscal, conforme manual de demonstrativos fiscais (5ª 

637/2012 e adotado por este tribunal por força 

, as despesas totais com folha de pagamento durante o exercício de 

ipal de Colatina foram de R$ 4.639.521,57 

seiscentos e trinta e nove, quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos

orçamentários transferidos

conforme demonstrativo abaixo: 
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Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

, evidenciado na tabela a 

                  Em R$ 1,00
Valor 

301.708.134,16
730.751,79

0,24 %

% dos subsídios dos Deputados Estaduais. 

a CFBR, conforme demonstrativo: 

Poder Legislativo                                Em R$ 1,00
Valor 

25.322,25
4.049,48
15,99%
50,00%

Assembleia Legislativa. Endereço 

de sua receita com 

Os gastos com Inativos e Pensionistas da Câmara Municipal de Colatina não são 

evidência social, ou seja, são pagos exclusivamente com orçamento 

los na base de calculo para apuração dos 

Limites específicos com pessoal? Mediante o mesmo questionamento elaborado pela 

012/2016 (DOEL

pela sua inclusão conforme texto transcrito:

s despesas com pensionistas pagas pela administração municipal devem ser 

essoal para fins de apuração dos limites estabelecidos 

pela lei de responsabilidade fiscal, conforme manual de demonstrativos fiscais (5ª 

637/2012 e adotado por este tribunal por força 

durante o exercício de 

4.639.521,57 (quatro milhões, 

seiscentos e trinta e nove, quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos

orçamentários transferidos pelo Poder 

9/22 

Câmara Municipal de Colatina 
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto 

Estado do Espírito Santo 

, evidenciado na tabela a 

Em R$ 1,00 

301.708.134,16 
730.751,79 

0,24 % 
5 % 

% dos subsídios dos Deputados Estaduais. 

Em R$ 1,00 

25.322,25 
4.049,48 
15,99% 
50,00% 

Assembleia Legislativa. Endereço 

de sua receita com 

Os gastos com Inativos e Pensionistas da Câmara Municipal de Colatina não são 

evidência social, ou seja, são pagos exclusivamente com orçamento 

los na base de calculo para apuração dos 

elaborado pela 

012/2016 (DOEL-

pela sua inclusão conforme texto transcrito: 

s despesas com pensionistas pagas pela administração municipal devem ser 

essoal para fins de apuração dos limites estabelecidos 

pela lei de responsabilidade fiscal, conforme manual de demonstrativos fiscais (5ª 

637/2012 e adotado por este tribunal por força 

durante o exercício de 

ro milhões, 

seiscentos e trinta e nove, quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos), 

pelo Poder 



 

 

Tabela 15

a) Total de Duodécimos (Repasses) Recebidos no Exercício

b) Total da Despesa Legislativa com Folha de Pagamento

c) % 

d) % Limite Gasto com folha de pagamentos

Fonte: 

 

2. PARECER DO CONTROLE INTERNO 

Examinamos a prestação de contas anual elaborada 

Barbosa da Silva, 

de 2017.

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

no item 1 desta manifestação, a referida prestação d

 

 

 

 
 
 
 

 

Tabela 15 - Gastos Folha de Pagamentos 

a) Total de Duodécimos (Repasses) Recebidos no Exercício

b) Total da Despesa Legislativa com Folha de Pagamento

c) % Gasto com folha de pagamentos (b*100/a)

d) % Limite Gasto com folha de pagamentos

Fonte: Demonstrativo de Despesa com Pessoal, Balanço Financeiro e Balancete da Despesa Orçamentária.

2. PARECER DO CONTROLE INTERNO 

Examinamos a prestação de contas anual elaborada 

Barbosa da Silva, 

2017.  

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

no item 1 desta manifestação, a referida prestação d

  

 

 

 

 

 

  

Gastos Folha de Pagamentos 

a) Total de Duodécimos (Repasses) Recebidos no Exercício

b) Total da Despesa Legislativa com Folha de Pagamento

Gasto com folha de pagamentos (b*100/a)

d) % Limite Gasto com folha de pagamentos

Demonstrativo de Despesa com Pessoal, Balanço Financeiro e Balancete da Despesa Orçamentária.

2. PARECER DO CONTROLE INTERNO 

Examinamos a prestação de contas anual elaborada 

Barbosa da Silva, Chefe do Poder 

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

no item 1 desta manifestação, a referida prestação d

Gastos Folha de Pagamentos 
Descrição 

a) Total de Duodécimos (Repasses) Recebidos no Exercício

b) Total da Despesa Legislativa com Folha de Pagamento

Gasto com folha de pagamentos (b*100/a) 

d) % Limite Gasto com folha de pagamentos 

Demonstrativo de Despesa com Pessoal, Balanço Financeiro e Balancete da Despesa Orçamentária.

2. PARECER DO CONTROLE INTERNO 

Examinamos a prestação de contas anual elaborada 

Chefe do Poder Legislativo 

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

no item 1 desta manifestação, a referida prestação d

Lucas Lamborghini Degasperi

Auditor Público Interno

Câmara Municipal de Colatina

 

Gastos Folha de Pagamentos – Poder Legislativo
 

a) Total de Duodécimos (Repasses) Recebidos no Exercício 

b) Total da Despesa Legislativa com Folha de Pagamento 

 

Demonstrativo de Despesa com Pessoal, Balanço Financeiro e Balancete da Despesa Orçamentária.

2. PARECER DO CONTROLE INTERNO  

Examinamos a prestação de contas anual elaborada 

Legislativo do Município

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

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

Lucas Lamborghini Degasperi

Auditor Público Interno

 
 

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Poder Legislativo                        

Demonstrativo de Despesa com Pessoal, Balanço Financeiro e Balancete da Despesa Orçamentária.

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

do Município de Colatina

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

e contas se encontra regular

Colatina, 2

Lucas Lamborghini Degasperi 

Auditor Público Interno 

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

                              

Demonstrativo de Despesa com Pessoal, Balanço Financeiro e Balancete da Despesa Orçamentária.

sob a responsabilidade do Sr. 

de Colatina, relativa ao exercício 

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

e contas se encontra regular

Colatina, 26 de fevereiro de 2018
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Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

       Em R$ 1,00
Valor 

 7.341.168

4.639.521,57

63,20

70,00 %

Demonstrativo de Despesa com Pessoal, Balanço Financeiro e Balancete da Despesa Orçamentária. 

sob a responsabilidade do Sr. Jolimar 

, relativa ao exercício 

avaliados, elencados 

e contas se encontra regular.  

de fevereiro de 2018

10/22 

Câmara Municipal de Colatina 
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto 

Estado do Espírito Santo 

Em R$ 1,00 

7.341.168,00 

4.639.521,57 

63,20 % 

70,00 % 

Jolimar 

, relativa ao exercício 

avaliados, elencados 

de fevereiro de 2018 
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0000119/2017

0000449/2017
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Processo nº 

0000264/2017 

0000119/2017 

0000449/2017 

0000450/2017 

0000690/2017 

0000404/2017 

0000405/2017 

0000440/2017 

0000343/2017 

0000347/2017 

0000068/2017 

0000176/2017 

0000177/2017 

0000196/2017 

0000128/2017 

0000129/2017 

0000131/2017 

0000061/2017 

0000086/2017 

0000097/2017 

0000363/2017 

0000897/2017 

0000028/2017 

 

Anexo

Data 

16/02/2017 

30/01/2017 

09/03/2017 

09/03/2017 

13/04/2017 

03/03/2017 

06/03/2017 

09/03/2017 

23/02/2017 

23/02/2017 

02/03/2017 

02/02/2017 

02/02/2017 

09/02/2017 

31/01/2017 

31/01/2017 

01/02/2017 

13/01/2017 

17/01/2017 

23/10/2017 

02/03/2017 

15/05/2017 

26/01/2017 

Anexo I - Proce

Fornecedor

 Vix Elevadores LTDA

 H. G. Geraldo 

 Arte Vidros LTDA 
ME

 Tribuna Publicidades 
LTDA 

 Hidrocol Incêndio Eireli 
EPP

 H. G. Geraldo 

 Riograf Serviços 
Gráficos LTDA 

 O Dragão Material 
Elétrico

 D. Melotti Telecom 
ME

 Tailan Cristo Ferrari 
MEI

 J D Bernardina e 
Filhos LTDA

 SOS Segurança 
Eletrônica

 J J Ferrari & CIA LTDA 
– 

 H. G. Geraldo 

 Artes Vidros LTDA 
ME

 Riograf
Gráficos LTDA 

 
Material de 

Construção Negrelli 
LTDA 

 S/A A Gazeta

 

Global Papéis e 
Suprimentos LTDA 

EP/Comercial 
Papelaria e Livraria 

LTDA

 
Colmaq Máquinas e 
Equipamentos de 
Escritório LTDA 

 DIO Departamento de 
Imprensa Oficial

 Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos

 Policard Systems e 
Serviços S.A

Processos Administrativos Analisados

Fornecedor 

Vix Elevadores LTDA 

H. G. Geraldo - ME 

Arte Vidros LTDA – 
ME 

Tribuna Publicidades 
LTDA – ME 

Hidrocol Incêndio Eireli 
EPP 

H. G. Geraldo - ME 

Riograf Serviços 
Gráficos LTDA - ME  

Dragão Material 
Elétrico 

D. Melotti Telecom – 
ME 

Tailan Cristo Ferrari – 
MEI 

J D Bernardina e 
Filhos LTDA 

SOS Segurança 
Eletrônica 

J J Ferrari & CIA LTDA 
 ME 

H. G. Geraldo - ME 

Artes Vidros LTDA – 
ME 

Riograf Serviços 
Gráficos LTDA – ME 

Material de 
Construção Negrelli 

LTDA – EPP 

S/A A Gazeta 

Global Papéis e 
Suprimentos LTDA – 

EP/Comercial 
Papelaria e Livraria 

LTDA 
Colmaq Máquinas e 
Equipamentos de 
Escritório LTDA  

DIO Departamento de 
Imprensa Oficial 

Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos 

Policard Systems e 
Serviços S.A 

Câmara Municipal de Colatina

 

ssos Administrativos Analisados

Empenho nº 

0000077 

0000035 

0000089 

0000090 

0000126 
0000127 

0000085 

0000086 

0000088 

0000079 

0000080 

0000084 

0000043 

0000044 

0000046 
0000047 
0000048 

0000039 

0000040 

0000041 

0000009 

0000023 
0000024 

0000026 

0000081 

0000173 

0000076 

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

ssos Administrativos Analisados

Objeto

Manutenção Preventiva 
Elevador. 
Manutenção 
Computador
Quadros/Moldura 
sessão solene

Publicação Resumo de 
Contrato. 
Serviços de 
Regularização de 
Segurança. 
Manutenção Sistema 
de Rede. 
Material de Expediente
– Confeçção de 250 
pastas de processo 
Branca e 2.500 de 
processo rosa.

Material Elétrico

Serviços de Telefonia
Manutenção do PABX 
e troca de ramal
Troca Local da Tela 
data Show. 

10 peças de 
Adesiva. 

12 Controles de Rádio

Material de Limpeza

Aquisição Material de 
Informática 
Manutenção
Material Permanente
(Sala Telefonista

Material de Expediente: 
Envelopes Timbrados

Material de Consumo
(Assentos Sanitários)

Publicação Edital 
Pregão Presencial

Material de Expediente

Material Permanente

Publicação de 
Dispensas de Licitação

Correios e Telégrafos

Fornecimento e 
Gerenciamento de 
Vale-Alimentação
meio de Cartão 
eletrônico/magnético 
com chip de segurança 
e senha individual, para 
recarga mensal, 
destinado à
de gêneros alimentícios 

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

ssos Administrativos Analisados

Objeto 

Manutenção Preventiva 

Manutenção 
Computador. 
Quadros/Moldura 
sessão solene. 

Resumo de 

Serviços de 
Regularização de 

 
Manutenção Sistema 

Material de Expediente 
Confeçção de 250 

pastas de processo 
Branca e 2.500 de 
processo rosa. 

Material Elétrico 

Serviços de Telefonia, 
Manutenção do PABX 

amal. 
Troca Local da Tela 

 

10 peças de Fita 

12 Controles de Rádio. 

Material de Limpeza. 

Aquisição Material de 
 e 

Manutenção. 
aterial Permanente 

Sala Telefonista). 

Material de Expediente: 
Timbrados. 

Material de Consumo 
(Assentos Sanitários). 

Publicação Edital 
Pregão Presencial. 

Expediente. 

Material Permanente. 

Publicação de 
Dispensas de Licitação. 

Correios e Telégrafos. 

Fornecimento e 
erenciamento de 

Alimentação, por 
meio de Cartão 
eletrônico/magnético 
com chip de segurança 
e senha individual, para 
recarga mensal, 

à aquisição 
de gêneros alimentícios 

11

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

ssos Administrativos Analisados 

Modalidade 

Dispensa de 
Licitação 

Dispensa de 
Licitação 

Dispensa de 
Licitação 

Dispensa de 
Licitação 

Dispensa de 
Licitação 

Dispensa de 
Licitação 

Dispensa de 
Licitação 

Dispensa de 
Licitação 

Dispensa de 
Licitação 

Dispensa de 
Licitação 

Dispensa de 
Licitação 

Dispensa de 
Licitação 

Dispensa de 
Licitação 

Dispensa de 
Licitação 

Dispensa de 
Licitação 

Dispensa de 
Licitação 

Dispensa de 
Licitação 

Dispensa de 
Licitação 

Dispensa de 
Licitação 

Dispensa de 
Licitação 

Inexigibilidade 

Inexigibilidade 

Pregão 
Presencial 

11/22 

Câmara Municipal de Colatina 
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto 

Estado do Espírito Santo 

Valor – Em R$ 1,00

7.994,91

 1.188,00

 7

1.347,50

1.000,00

 1.350,00

 3.495,35

 3.175,00

 1.095,00

 2.624,65

 1.820,00

 2.225,12

 5.500,00

1.084.752,00

Em R$ 1,00 

7.994,91 

 108,00 

1.188,00 

 423,00 

7.915,20 

 54,00 

1.347,50 

 78,93 

1.000,00 

1.350,00 

 89,00 

 240,00 

3.495,35 

3.175,00 

1.095,00 

 960,00 

 259,80 

 546,98 

2.624,65 

1.820,00 

2.225,12 

5.500,00 

1.084.752,00 



0000439/2017

0000151/2017

0001209/2017

0001216/2017

0001284/2017

0001281/2017

0001256/2017

0000391/2017

31 Processos

 

 

0000439/2017 

0000151/2017 

0001209/2017 

0001216/2017 

0001284/2017 

0001281/2017 

0001256/2017 

0000391/2017 

31 Processos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10/05/2017 

03/03/2017 

11/07/2017 

24/07/2017 

17/08/2017 

24/07/2017 

26/07/2017 

02/03/2017 

01/01/2017 a 
25/10/2017 

 
Ágape Assessoria e 
Consultoria LTDA 

EPP

 
Fundação Educativa e 

Cultural do Vale do 
Rio Doce 

 Comercial Papelaria e 
Livraria LTDA

 H A H Informática 
LTDA 

 D Melotti Telecom 
LTDA

 Jacobsen Engenharia 
Eireli 

 H. G. Geraldo 

 
Servidor: Lucas 

Lamborghini 
Degasperi

01/01/2017 a 
 

Ágape Assessoria e 
Consultoria LTDA – 

EPP 

Fundação Educativa e 
Cultural do Vale do 

Rio Doce – Funevale 

Comercial Papelaria e 
Livraria LTDA 

H A H Informática 
LTDA – EPP 

D Melotti Telecom 
LTDA 

Jacobsen Engenharia 
Eireli – ME 

H. G. Geraldo – ME  

Servidor: Lucas 
Lamborghini 
Degasperi 

- 

Câmara Municipal de Colatina

 

0000181 

0000091 

0000230 

0000249 

0000277 

0000250 

0000255 

0000082 
0000083 

36 Empenhos 

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

para os Servidores da 
Câmara Municipal

Serviços em tecnologia 
da informação, 
incluindo os serv. De 
implantação, 
configuração, 
customização, licença, 
suporte mensal de 
ferramentas web 
integradas e 
hospedagem em data 
center mediante a 
execução de atividades 
e demais 
características e 
especializaç
técnicas.  
Prestação de serviços 

de captação e 
transmissão, ao vivo 

em TV aberta local, das 
sessões ordinárias, 

extraordinárias, 
solenes e audiências 

públicas.
Materiais de Escritório 
Reposição de Estoque

Material de Informática 
(Cartuchos)

Manutenção Preventiva 
e Corretiva da Central 
Privada de Comutação 

Telefônica 
LEUCOTRON 

TD5
Projeto Técnico

combate a incêndio e 
pânico.

Serviços de 
Informática

Participar do curso 
"Orientações para o 
controle interno 
municipal" 

 -

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

para os Servidores da 
Câmara Municipal. 

Serviços em tecnologia 
da informação, 
incluindo os serv. De 
implantação, 
configuração, 
customização, licença, 
suporte mensal de 
ferramentas web 
integradas e 
hospedagem em data 
center mediante a 
execução de atividades 
e demais 
características e 
especializações 

Prestação de serviços 
de captação e 

transmissão, ao vivo 
em TV aberta local, das 

sessões ordinárias, 
extraordinárias, 

solenes e audiências 
públicas. 

Materiais de Escritório - 
Reposição de Estoque. 

Material de Informática 
(Cartuchos). 

Manutenção Preventiva 
e Corretiva da Central 
Privada de Comutação 

Telefônica - PABX 
LEUCOTRON ACTIVE 

TD5. 
Projeto Técnico de 

combate a incêndio e 
pânico. 

Serviços de 
Informática. 

Participar do curso 
"Orientações para o 
controle interno 

- 
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Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

Pregão 
Presencial 

Pregão 
Presencial 

Dispensa de 
Licitação 

Dispensa de 
Licitação 

Dispensa de 
Licitação 

Dispensa de 
Licitação 

Dispensa de 
Licitação 

Diária 

- 

12/22 

Câmara Municipal de Colatina 
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto 

Estado do Espírito Santo 

41.350,00

 240.800,00

 2.218,25

 3.096,00

 7.476,18

 2.940,00

 1.427.177,57

41.350,00 

240.800,00 

2.218,25 

3.096,00 

 900,00 

7.476,18 

2.940,00 

 154,65 

1.427.177,57 



 

 

Anexo II 

1.1.2. Despesa 

Foram analisados 

acordo com o art. 60 da Lei 4.320/1964.

1.3.1. Bens em estoque, móveis, imóveis e intangíveis registro contábil 
compatibilidade com inventário.

As análises 

saldos do Balanço Patrimonial com os saldos do inventário e almoxarifado, evidenciados na 

tabela seguinte:

Tabela 16 

Bens Móveis
Bens Imóveis
Bens Intangíveis
Estoque
Total

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

Sem inconsistências, as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos bens em 

estoque, móveis, imóveis e intangíveis em 

1.3.3. Disponibilidades 

A Câmara Municipal de Colatina exerce conforme extrato bancário analisado suas 

disponibilidades financeiras em instituição oficial, 

43 c/c § 3º, do artigo 164 da CRFB/88.

Tabela 17 
Cliente

 

Anexo II - Itens selecionados da Tabela Referencial 1 (IN 43 

1.1.2. Despesa 

Foram analisados 

acordo com o art. 60 da Lei 4.320/1964.

1.3.1. Bens em estoque, móveis, imóveis e intangíveis registro contábil 
compatibilidade com inventário.

As análises tiveram como partida comparações dos demonstrativos da PCA, confrontando os 

saldos do Balanço Patrimonial com os saldos do inventário e almoxarifado, evidenciados na 

tabela seguinte: 

Tabela 16 – Estoques, Imobilizados e Intangíveis                         
 

Bens Móveis 
Bens Imóveis 
Bens Intangíveis 
Estoques 
Total 

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

Sem inconsistências, as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos bens em 

estoque, móveis, imóveis e intangíveis em 

1.3.3. Disponibilidades 

A Câmara Municipal de Colatina exerce conforme extrato bancário analisado suas 

disponibilidades financeiras em instituição oficial, 

43 c/c § 3º, do artigo 164 da CRFB/88.

Tabela 17 – Bancos Oficiais
Cliente Câmara Municipal de Colatina

Itens selecionados da Tabela Referencial 1 (IN 43 

1.1.2. Despesa – realização sem prévio empenho

Foram analisados 31 processos administrativos

acordo com o art. 60 da Lei 4.320/1964.

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

§ 1º Em casos especiais previstos na legislação específica será dispensada a emissão 

da nota de empenho.

§ 2º Será feito por estimativa o empenho da 

determinar.

§ 3º É permitido o empenho global de despesas contratuais e o

parcelamento.

1.3.1. Bens em estoque, móveis, imóveis e intangíveis registro contábil 
compatibilidade com inventário.

tiveram como partida comparações dos demonstrativos da PCA, confrontando os 

saldos do Balanço Patrimonial com os saldos do inventário e almoxarifado, evidenciados na 

Estoques, Imobilizados e Intangíveis                         
Balanço Patrimonial

R$ 584.639,42
R$ 381.267,21

0,00
R$ 16.099,67

R$ 982.006,30
Fonte: BALPAT, INVMOV, INVIMO, INVALM e INVINT.

Sem inconsistências, as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos bens em 

estoque, móveis, imóveis e intangíveis em 

1.3.3. Disponibilidades 

A Câmara Municipal de Colatina exerce conforme extrato bancário analisado suas 

disponibilidades financeiras em instituição oficial, 

43 c/c § 3º, do artigo 164 da CRFB/88.

Bancos Oficiais 
Câmara Municipal de Colatina

Itens selecionados da Tabela Referencial 1 (IN 43 
analisados

realização sem prévio empenho

31 processos administrativos

acordo com o art. 60 da Lei 4.320/1964. 

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

§ 1º Em casos especiais previstos na legislação específica será dispensada a emissão 

da nota de empenho.

§ 2º Será feito por estimativa o empenho da 

determinar. 

§ 3º É permitido o empenho global de despesas contratuais e o

parcelamento. 

1.3.1. Bens em estoque, móveis, imóveis e intangíveis registro contábil 
compatibilidade com inventário. 

tiveram como partida comparações dos demonstrativos da PCA, confrontando os 

saldos do Balanço Patrimonial com os saldos do inventário e almoxarifado, evidenciados na 

Estoques, Imobilizados e Intangíveis                         
Balanço Patrimonial 

R$ 584.639,42 
R$ 381.267,21 

0,00 
16.099,67 

R$ 982.006,30 
Fonte: BALPAT, INVMOV, INVIMO, INVALM e INVINT.

Sem inconsistências, as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos bens em 

estoque, móveis, imóveis e intangíveis em 

1.3.3. Disponibilidades - financeiras depósito e aplicação

A Câmara Municipal de Colatina exerce conforme extrato bancário analisado suas 

disponibilidades financeiras em instituição oficial, 

43 c/c § 3º, do artigo 164 da CRFB/88. 

 
Câmara Municipal de Colatina 

Câmara Municipal de Colatina

 

Itens selecionados da Tabela Referencial 1 (IN 43 
analisados

realização sem prévio empenho

31 processos administrativos, e todos foram devidamente empenhados

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

§ 1º Em casos especiais previstos na legislação específica será dispensada a emissão 

da nota de empenho. 

§ 2º Será feito por estimativa o empenho da 

§ 3º É permitido o empenho global de despesas contratuais e o

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

tiveram como partida comparações dos demonstrativos da PCA, confrontando os 

saldos do Balanço Patrimonial com os saldos do inventário e almoxarifado, evidenciados na 

Estoques, Imobilizados e Intangíveis                         
Inventário 

R$ 584.639,42
R$ 381.267,21

0,00 
0,00 

R$ 982.006,30
Fonte: BALPAT, INVMOV, INVIMO, INVALM e INVINT. 

Sem inconsistências, as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos bens em 

estoque, móveis, imóveis e intangíveis em compatibilidade com os inventários anuais.

financeiras depósito e aplicação

A Câmara Municipal de Colatina exerce conforme extrato bancário analisado suas 

disponibilidades financeiras em instituição oficial, consoante Lei Compleme

 

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Itens selecionados da Tabela Referencial 1 (IN 43 
analisados 

realização sem prévio empenho 

, e todos foram devidamente empenhados

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

§ 1º Em casos especiais previstos na legislação específica será dispensada a emissão 

§ 2º Será feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante não se possa 

§ 3º É permitido o empenho global de despesas contratuais e o

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

tiveram como partida comparações dos demonstrativos da PCA, confrontando os 

saldos do Balanço Patrimonial com os saldos do inventário e almoxarifado, evidenciados na 

Estoques, Imobilizados e Intangíveis                                                    
 Bens em 

Almoxarifado
R$ 584.639,42 
R$ 381.267,21 

R$ 16.099,67
R$ 982.006,30 

Sem inconsistências, as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos bens em 

compatibilidade com os inventários anuais.

financeiras depósito e aplicação

A Câmara Municipal de Colatina exerce conforme extrato bancário analisado suas 

consoante Lei Compleme

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

Itens selecionados da Tabela Referencial 1 (IN 43 

, e todos foram devidamente empenhados

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

§ 1º Em casos especiais previstos na legislação específica será dispensada a emissão 

despesa cujo montante não se possa 

§ 3º É permitido o empenho global de despesas contratuais e o

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

tiveram como partida comparações dos demonstrativos da PCA, confrontando os 

saldos do Balanço Patrimonial com os saldos do inventário e almoxarifado, evidenciados na 

                           
Bens em 

Almoxarifado 
0,00 
0,00 
0,00 

R$ 16.099,67 
 

Sem inconsistências, as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos bens em 

compatibilidade com os inventários anuais.

financeiras depósito e aplicação 

A Câmara Municipal de Colatina exerce conforme extrato bancário analisado suas 

consoante Lei Complementar 101/2000, art. 

13

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

Itens selecionados da Tabela Referencial 1 (IN 43 - TCEES) 

, e todos foram devidamente empenhados

 

§ 1º Em casos especiais previstos na legislação específica será dispensada a emissão 

despesa cujo montante não se possa 

§ 3º É permitido o empenho global de despesas contratuais e outras, sujeitas a 

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

tiveram como partida comparações dos demonstrativos da PCA, confrontando os 

saldos do Balanço Patrimonial com os saldos do inventário e almoxarifado, evidenciados na 

                           Em R$ 1,00
Diferença

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Sem inconsistências, as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos bens em 

compatibilidade com os inventários anuais. 

A Câmara Municipal de Colatina exerce conforme extrato bancário analisado suas 

ntar 101/2000, art. 

13/22 

Câmara Municipal de Colatina 
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto 

Estado do Espírito Santo 

TCEES) 

, e todos foram devidamente empenhados de 

§ 1º Em casos especiais previstos na legislação específica será dispensada a emissão 

despesa cujo montante não se possa 

utras, sujeitas a 

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

tiveram como partida comparações dos demonstrativos da PCA, confrontando os 

saldos do Balanço Patrimonial com os saldos do inventário e almoxarifado, evidenciados na 

Em R$ 1,00 
Diferença 

 
 
 
 
 

Sem inconsistências, as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos bens em 

A Câmara Municipal de Colatina exerce conforme extrato bancário analisado suas 

ntar 101/2000, art. 



 

 

Conta
Agência
Período 

Fonte: Extrato 

1.3.4

O Termo de Disponibilidades apresentou de forma detalhada os cheques que não foram 

compensados (debitados) pelo banco (S

meio dos registros contabilizados no fato gerador da despesa evidencia corretamente o saldo 

das disponibilidades no Balanço Patrimonial, valor zerado em 31 de dezembro de 2017, o 

mesmo se repete na Demonstração de Fluxo de Caixa. 

Conclui

depositados em contas correntes e aplicações financeiras confrontando os valores registrados 

com os extratos bancários no final do exercício.

1.4.7 

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

cento) da RCL 

limite de alerta de 90% (noventa por cento) e caso as despesas totais alcancem ou 

ultrapassem o limite prudencial de 95% (noventa e cinco) sobre o Limite os órgãos devem 

adotar as vedações previstas no art. 22 da LRF. O demonstrativo abaixo evidencia o 

cumprimento legal dos limites pela Câmara Municipal de Colatina:

Tabela 18 

Pessoal Ativo
Pessoal Inativo e Pensionistas

Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF)

OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS
DE TERCEIRIZAÇÃO (Art. 18, § 1º da LRF)
TOTAL DA DESPESA 
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 
% DO TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL SOBRE A RCL
LIMITE LEGAL (Incisos I, II e III, Art. 20 da LRF) 
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, Art. 22 da 
LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 

Fonte: Demonstrativo da Despesa com Pessoal

 

Conta 2.397.081
Agência Banestes S/A 
Período  Extrato Bancário referente a dezembro/2017

Fonte: Extrato Bancário fornecido pela tesouraria

1.3.4. Disponibilidades 

O Termo de Disponibilidades apresentou de forma detalhada os cheques que não foram 

compensados (debitados) pelo banco (S

meio dos registros contabilizados no fato gerador da despesa evidencia corretamente o saldo 

das disponibilidades no Balanço Patrimonial, valor zerado em 31 de dezembro de 2017, o 

mesmo se repete na Demonstração de Fluxo de Caixa. 

clui-se que 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.

1.4.7 Despesas 

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

cento) da RCL –

limite de alerta de 90% (noventa por cento) e caso as despesas totais alcancem ou 

ultrapassem o limite prudencial de 95% (noventa e cinco) sobre o Limite os órgãos devem 

adotar as vedações previstas no art. 22 da LRF. O demonstrativo abaixo evidencia o 

cumprimento legal dos limites pela Câmara Municipal de Colatina:

Tabela 18 – Gasto co

Pessoal Ativo 
Pessoal Inativo e Pensionistas

Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF)
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária
(-) Decorrentes de Decisão Judicial
(-) Despesas de Exercícios Anteriores
(-) Inativos com Recursos Vinculados
(-) Convocação Extraordinária
(-) IRRF Inc. Rem. Pg. Aos Serv. Públ
(-) Desp. com Pag. Verba Indeniz. aos Chefes de Poder

OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS
DE TERCEIRIZAÇÃO (Art. 18, § 1º da LRF)
TOTAL DA DESPESA 
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 
% DO TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL SOBRE A RCL
LIMITE LEGAL (Incisos I, II e III, Art. 20 da LRF) 
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, Art. 22 da 
LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 

Fonte: Demonstrativo da Despesa com Pessoal

2.397.081 
Banestes S/A – AG 117 
Extrato Bancário referente a dezembro/2017

Bancário fornecido pela tesouraria

. Disponibilidades 

O Termo de Disponibilidades apresentou de forma detalhada os cheques que não foram 

compensados (debitados) pelo banco (S

meio dos registros contabilizados no fato gerador da despesa evidencia corretamente o saldo 

das disponibilidades no Balanço Patrimonial, valor zerado em 31 de dezembro de 2017, o 

mesmo se repete na Demonstração de Fluxo de Caixa. 

se que 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.

Despesas com pessoal limite

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

– Receita Corrente Líquida, porém, imprensídivel é o acompanhamento do 

limite de alerta de 90% (noventa por cento) e caso as despesas totais alcancem ou 

ultrapassem o limite prudencial de 95% (noventa e cinco) sobre o Limite os órgãos devem 

adotar as vedações previstas no art. 22 da LRF. O demonstrativo abaixo evidencia o 

cumprimento legal dos limites pela Câmara Municipal de Colatina:

Gasto com pessoal                                              
DESPESA COM PESSOAL

Pessoal Inativo e Pensionistas 
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF)

) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária
) Decorrentes de Decisão Judicial
) Despesas de Exercícios Anteriores
) Inativos com Recursos Vinculados
) Convocação Extraordinária
) IRRF Inc. Rem. Pg. Aos Serv. Públ
) Desp. com Pag. Verba Indeniz. aos Chefes de Poder

OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS
DE TERCEIRIZAÇÃO (Art. 18, § 1º da LRF)
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – 
% DO TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL SOBRE A RCL
LIMITE LEGAL (Incisos I, II e III, Art. 20 da LRF) 
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, Art. 22 da 
LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 

Fonte: Demonstrativo da Despesa com Pessoal

AG 117 – Colatina
Extrato Bancário referente a dezembro/2017

Bancário fornecido pela tesouraria  

. Disponibilidades - financeiras depósito e aplicação

O Termo de Disponibilidades apresentou de forma detalhada os cheques que não foram 

compensados (debitados) pelo banco (S

meio dos registros contabilizados no fato gerador da despesa evidencia corretamente o saldo 

das disponibilidades no Balanço Patrimonial, valor zerado em 31 de dezembro de 2017, o 

mesmo se repete na Demonstração de Fluxo de Caixa. 

se que 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.

com pessoal limite

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

Receita Corrente Líquida, porém, imprensídivel é o acompanhamento do 

limite de alerta de 90% (noventa por cento) e caso as despesas totais alcancem ou 

ultrapassem o limite prudencial de 95% (noventa e cinco) sobre o Limite os órgãos devem 

adotar as vedações previstas no art. 22 da LRF. O demonstrativo abaixo evidencia o 

cumprimento legal dos limites pela Câmara Municipal de Colatina:

m pessoal                                              
DESPESA COM PESSOAL

 
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF)

) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária
) Decorrentes de Decisão Judicial 
) Despesas de Exercícios Anteriores 
) Inativos com Recursos Vinculados 
) Convocação Extraordinária 
) IRRF Inc. Rem. Pg. Aos Serv. Públicos do Poder Legislativo
) Desp. com Pag. Verba Indeniz. aos Chefes de Poder

OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS
DE TERCEIRIZAÇÃO (Art. 18, § 1º da LRF) 

LÍQUIDA COM PESSOAL 
 RCL 

% DO TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL SOBRE A RCL
LIMITE LEGAL (Incisos I, II e III, Art. 20 da LRF) 
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, Art. 22 da LRF) -
LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 

Fonte: Demonstrativo da Despesa com Pessoal 

Câmara Municipal de Colatina

 

Colatina 
Extrato Bancário referente a dezembro/2017

financeiras depósito e aplicação

O Termo de Disponibilidades apresentou de forma detalhada os cheques que não foram 

compensados (debitados) pelo banco (Saldo de R$ 2.690,50), contudo

meio dos registros contabilizados no fato gerador da despesa evidencia corretamente o saldo 

das disponibilidades no Balanço Patrimonial, valor zerado em 31 de dezembro de 2017, o 

mesmo se repete na Demonstração de Fluxo de Caixa. 

se que 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. 

com pessoal limite 

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

Receita Corrente Líquida, porém, imprensídivel é o acompanhamento do 

limite de alerta de 90% (noventa por cento) e caso as despesas totais alcancem ou 

ultrapassem o limite prudencial de 95% (noventa e cinco) sobre o Limite os órgãos devem 

adotar as vedações previstas no art. 22 da LRF. O demonstrativo abaixo evidencia o 

cumprimento legal dos limites pela Câmara Municipal de Colatina:

m pessoal                                              
DESPESA COM PESSOAL 

Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) 
) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária

icos do Poder Legislativo
) Desp. com Pag. Verba Indeniz. aos Chefes de Poder 

OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS

 

% DO TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL SOBRE A RCL
LIMITE LEGAL (Incisos I, II e III, Art. 20 da LRF) - <6%> 

- <5,7%> 
LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <5,4%>

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Extrato Bancário referente a dezembro/2017 

financeiras depósito e aplicação

O Termo de Disponibilidades apresentou de forma detalhada os cheques que não foram 

aldo de R$ 2.690,50), contudo

meio dos registros contabilizados no fato gerador da despesa evidencia corretamente o saldo 

das disponibilidades no Balanço Patrimonial, valor zerado em 31 de dezembro de 2017, o 

mesmo se repete na Demonstração de Fluxo de Caixa.  

se que as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos valores 

depositados em contas correntes e aplicações financeiras confrontando os valores registrados 

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

Receita Corrente Líquida, porém, imprensídivel é o acompanhamento do 

limite de alerta de 90% (noventa por cento) e caso as despesas totais alcancem ou 

ultrapassem o limite prudencial de 95% (noventa e cinco) sobre o Limite os órgãos devem 

adotar as vedações previstas no art. 22 da LRF. O demonstrativo abaixo evidencia o 

cumprimento legal dos limites pela Câmara Municipal de Colatina:

m pessoal                                                                          

) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 

icos do Poder Legislativo 

OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS 

% DO TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL SOBRE A RCL 

<5,4%> 

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

financeiras depósito e aplicação 

O Termo de Disponibilidades apresentou de forma detalhada os cheques que não foram 

aldo de R$ 2.690,50), contudo, a contabilidade por 

meio dos registros contabilizados no fato gerador da despesa evidencia corretamente o saldo 

das disponibilidades no Balanço Patrimonial, valor zerado em 31 de dezembro de 2017, o 

se que as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos valores 

depositados em contas correntes e aplicações financeiras confrontando os valores registrados 

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

Receita Corrente Líquida, porém, imprensídivel é o acompanhamento do 

limite de alerta de 90% (noventa por cento) e caso as despesas totais alcancem ou 

ultrapassem o limite prudencial de 95% (noventa e cinco) sobre o Limite os órgãos devem 

adotar as vedações previstas no art. 22 da LRF. O demonstrativo abaixo evidencia o 

cumprimento legal dos limites pela Câmara Municipal de Colatina: 

                            
DESPESA LIQUIDADA
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Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

O Termo de Disponibilidades apresentou de forma detalhada os cheques que não foram 

, a contabilidade por 

meio dos registros contabilizados no fato gerador da despesa evidencia corretamente o saldo 

das disponibilidades no Balanço Patrimonial, valor zerado em 31 de dezembro de 2017, o 

se que as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos valores 

depositados em contas correntes e aplicações financeiras confrontando os valores registrados 

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

Receita Corrente Líquida, porém, imprensídivel é o acompanhamento do 

limite de alerta de 90% (noventa por cento) e caso as despesas totais alcancem ou 

ultrapassem o limite prudencial de 95% (noventa e cinco) sobre o Limite os órgãos devem 

adotar as vedações previstas no art. 22 da LRF. O demonstrativo abaixo evidencia o 

                              Em R$ 1,00
DESPESA LIQUIDADA

4.696.722,33
485.427,71
(79.765,01)

0,00
(500,00)

(79.265,01)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5.102.385,03
301.708.134,16

1,69%
18.102.488,05
17.197.363,65
16.292.239,25

14/22 

Câmara Municipal de Colatina 
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto 

Estado do Espírito Santo 

O Termo de Disponibilidades apresentou de forma detalhada os cheques que não foram 

, a contabilidade por 

meio dos registros contabilizados no fato gerador da despesa evidencia corretamente o saldo 

das disponibilidades no Balanço Patrimonial, valor zerado em 31 de dezembro de 2017, o 

se que as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos valores 

depositados em contas correntes e aplicações financeiras confrontando os valores registrados 

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

Receita Corrente Líquida, porém, imprensídivel é o acompanhamento do 

limite de alerta de 90% (noventa por cento) e caso as despesas totais alcancem ou 

ultrapassem o limite prudencial de 95% (noventa e cinco) sobre o Limite os órgãos devem 

adotar as vedações previstas no art. 22 da LRF. O demonstrativo abaixo evidencia o 

Em R$ 1,00 
DESPESA LIQUIDADA 

4.696.722,33 
485.427,71 
(79.765,01) 

0,00 
(500,00) 

(79.265,01) 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

5.102.385,03 
301.708.134,16 

1,69% 
18.102.488,05 
17.197.363,65 
16.292.239,25 



 

 

1.4.10. 

A Câmara Municipal de Colatina obteve um gasto 

milhões, cento e dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e três centavos), correspondendo a 

1,69% da Receita Corrente Líquida. Percentual bem abaixo do limite prudencial de 95% 

(noventa e cinco por cento) do 

artigo 22, parágrafo único, incisos I a V, da LRF

1.4.11. 
medidas 

Em observância ao Limite máximo de 6% (seis por cento) e

III, do art. 20 da LRF, a Câmara Municipal de Colatina executou um percentual de 1,69% com 

gastos totais com pessoal no exercício de 2017. Deste modo, não cabem 

saneadoras previstas no artigo 23 da LRF e 

Tabela 19 

a) Receita corrente líquida 
b) Despesas totais com pessoal
c) % das 
d) % Limite das despesas totais com pessoal em relação à RCL

Fonte: 

1.4.13. 

O Poder Legislativo obteve um gasto total com folha de pagamento de 

milhões, seiscentos e trinta e nove mil, quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e sete 

centavos), refletindo 63,20%

29 A, §1º;

Tabela 20 

a) Total de Duodécimos (Repasses) Recebidos no Exercício

b) Total da Despesa Legislativa com 

c) % Gasto com folha de pagamentos (b*100/a)

d) % Limite Gasto com folha de pagamentos

Fonte: 

1.4.17. 

 

1.4.10. Despesas 

A Câmara Municipal de Colatina obteve um gasto 

milhões, cento e dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e três centavos), correspondendo a 

1,69% da Receita Corrente Líquida. Percentual bem abaixo do limite prudencial de 95% 

(noventa e cinco por cento) do 

artigo 22, parágrafo único, incisos I a V, da LRF

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

Em observância ao Limite máximo de 6% (seis por cento) e

III, do art. 20 da LRF, a Câmara Municipal de Colatina executou um percentual de 1,69% com 

gastos totais com pessoal no exercício de 2017. Deste modo, não cabem 

saneadoras previstas no artigo 23 da LRF e 

Tabela 19 – Despesas com pessoal 

a) Receita corrente líquida 
b) Despesas totais com pessoal
c) % das despesas totais com pessoal em relação à RCL (b*100/a)
d) % Limite das despesas totais com pessoal em relação à RCL

Fonte: Demonstrativo da Despesa com Pessoal.

1.4.13. Poder Legislativo Municipal despesa com folha de pagamento

O Poder Legislativo obteve um gasto total com folha de pagamento de 

milhões, seiscentos e trinta e nove mil, quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e sete 

centavos), refletindo 63,20%

29 A, §1º; 

Tabela 20 – Gastos Folha de Pagamentos 

a) Total de Duodécimos (Repasses) Recebidos no Exercício

b) Total da Despesa Legislativa com 

c) % Gasto com folha de pagamentos (b*100/a)

d) % Limite Gasto com folha de pagamentos

Fonte: Demonstrativo de Despesa com Pessoal, Balanço Financeiro e Balancete da Despesa Orçamentária.

1.4.17. Despesas 

Despesas com pessoal 

A Câmara Municipal de Colatina obteve um gasto 

milhões, cento e dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e três centavos), correspondendo a 

1,69% da Receita Corrente Líquida. Percentual bem abaixo do limite prudencial de 95% 

(noventa e cinco por cento) do 

artigo 22, parágrafo único, incisos I a V, da LRF

Despesas com pessoal extrapolação do limite providências
de contenção 

Em observância ao Limite máximo de 6% (seis por cento) e

III, do art. 20 da LRF, a Câmara Municipal de Colatina executou um percentual de 1,69% com 

gastos totais com pessoal no exercício de 2017. Deste modo, não cabem 

saneadoras previstas no artigo 23 da LRF e 

Despesas com pessoal 

a) Receita corrente líquida – RCL 
b) Despesas totais com pessoal 

despesas totais com pessoal em relação à RCL (b*100/a)
d) % Limite das despesas totais com pessoal em relação à RCL

Demonstrativo da Despesa com Pessoal.

Poder Legislativo Municipal despesa com folha de pagamento

O Poder Legislativo obteve um gasto total com folha de pagamento de 

milhões, seiscentos e trinta e nove mil, quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e sete 

centavos), refletindo 63,20% 

Gastos Folha de Pagamentos 

a) Total de Duodécimos (Repasses) Recebidos no Exercício

b) Total da Despesa Legislativa com 

c) % Gasto com folha de pagamentos (b*100/a)

d) % Limite Gasto com folha de pagamentos

Demonstrativo de Despesa com Pessoal, Balanço Financeiro e Balancete da Despesa Orçamentária.

Despesas com pessoal

pessoal limite prudencial vedações

A Câmara Municipal de Colatina obteve um gasto 

milhões, cento e dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e três centavos), correspondendo a 

1,69% da Receita Corrente Líquida. Percentual bem abaixo do limite prudencial de 95% 

(noventa e cinco por cento) do limite máximo, assim, não se aplicam as vedações previstas no 

artigo 22, parágrafo único, incisos I a V, da LRF

Despesas com pessoal extrapolação do limite providências
 

Em observância ao Limite máximo de 6% (seis por cento) e

III, do art. 20 da LRF, a Câmara Municipal de Colatina executou um percentual de 1,69% com 

gastos totais com pessoal no exercício de 2017. Deste modo, não cabem 

saneadoras previstas no artigo 23 da LRF e 

Despesas com pessoal – Poder Legislativo
Descrição 

despesas totais com pessoal em relação à RCL (b*100/a)
d) % Limite das despesas totais com pessoal em relação à RCL

Demonstrativo da Despesa com Pessoal. 

Poder Legislativo Municipal despesa com folha de pagamento

O Poder Legislativo obteve um gasto total com folha de pagamento de 

milhões, seiscentos e trinta e nove mil, quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e sete 

 do total dos recursos transferidos, em cumpri

Gastos Folha de Pagamentos 
Descrição 

a) Total de Duodécimos (Repasses) Recebidos no Exercício

b) Total da Despesa Legislativa com Folha de Pagamento

c) % Gasto com folha de pagamentos (b*100/a) 

d) % Limite Gasto com folha de pagamentos 

Demonstrativo de Despesa com Pessoal, Balanço Financeiro e Balancete da Despesa Orçamentária.

com pessoal subsídio 

Câmara Municipal de Colatina

 

limite prudencial vedações

A Câmara Municipal de Colatina obteve um gasto total com pessoal de R$ 5.102.385,03 (cinco 

milhões, cento e dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e três centavos), correspondendo a 

1,69% da Receita Corrente Líquida. Percentual bem abaixo do limite prudencial de 95% 

limite máximo, assim, não se aplicam as vedações previstas no 

artigo 22, parágrafo único, incisos I a V, da LRF. 

Despesas com pessoal extrapolação do limite providências

Em observância ao Limite máximo de 6% (seis por cento) e

III, do art. 20 da LRF, a Câmara Municipal de Colatina executou um percentual de 1,69% com 

gastos totais com pessoal no exercício de 2017. Deste modo, não cabem 

saneadoras previstas no artigo 23 da LRF e art. 169, §§ 3º e 4º da CF 88.

Poder Legislativo

despesas totais com pessoal em relação à RCL (b*100/a)
d) % Limite das despesas totais com pessoal em relação à RCL 

Poder Legislativo Municipal despesa com folha de pagamento

O Poder Legislativo obteve um gasto total com folha de pagamento de 

milhões, seiscentos e trinta e nove mil, quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e sete 

do total dos recursos transferidos, em cumpri

Gastos Folha de Pagamentos – Poder Legislativo
 

a) Total de Duodécimos (Repasses) Recebidos no Exercício 

Folha de Pagamento 

 

Demonstrativo de Despesa com Pessoal, Balanço Financeiro e Balancete da Despesa Orçamentária.

subsídio dos vereadores fixação

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

limite prudencial vedações

total com pessoal de R$ 5.102.385,03 (cinco 

milhões, cento e dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e três centavos), correspondendo a 

1,69% da Receita Corrente Líquida. Percentual bem abaixo do limite prudencial de 95% 

limite máximo, assim, não se aplicam as vedações previstas no 

Despesas com pessoal extrapolação do limite providências

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

III, do art. 20 da LRF, a Câmara Municipal de Colatina executou um percentual de 1,69% com 

gastos totais com pessoal no exercício de 2017. Deste modo, não cabem 

art. 169, §§ 3º e 4º da CF 88.

Poder Legislativo                                        

despesas totais com pessoal em relação à RCL (b*100/a) 

Poder Legislativo Municipal despesa com folha de pagamento

O Poder Legislativo obteve um gasto total com folha de pagamento de 

milhões, seiscentos e trinta e nove mil, quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e sete 

do total dos recursos transferidos, em cumpri

Poder Legislativo                              

Demonstrativo de Despesa com Pessoal, Balanço Financeiro e Balancete da Despesa Orçamentária.

dos vereadores fixação

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

limite prudencial vedações 

total com pessoal de R$ 5.102.385,03 (cinco 

milhões, cento e dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e três centavos), correspondendo a 

1,69% da Receita Corrente Líquida. Percentual bem abaixo do limite prudencial de 95% 

limite máximo, assim, não se aplicam as vedações previstas no 

Despesas com pessoal extrapolação do limite providências

stabelecido na alínea “a”, inciso 

III, do art. 20 da LRF, a Câmara Municipal de Colatina executou um percentual de 1,69% com 

gastos totais com pessoal no exercício de 2017. Deste modo, não cabem adotar as medidas 

art. 169, §§ 3º e 4º da CF 88. 

                                        

Poder Legislativo Municipal despesa com folha de pagamento

O Poder Legislativo obteve um gasto total com folha de pagamento de R$ 4.639.521,57 (quatro 

milhões, seiscentos e trinta e nove mil, quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e sete 

do total dos recursos transferidos, em cumprimento legal ao art. 

                         

Demonstrativo de Despesa com Pessoal, Balanço Financeiro e Balancete da Despesa Orçamentária.

dos vereadores fixação
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Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

total com pessoal de R$ 5.102.385,03 (cinco 

milhões, cento e dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e três centavos), correspondendo a 

1,69% da Receita Corrente Líquida. Percentual bem abaixo do limite prudencial de 95% 

limite máximo, assim, não se aplicam as vedações previstas no 

Despesas com pessoal extrapolação do limite providências

stabelecido na alínea “a”, inciso 

III, do art. 20 da LRF, a Câmara Municipal de Colatina executou um percentual de 1,69% com 

adotar as medidas 

                                        Em R$ 1,00
Valor 
301.708.134,16

5.102.385,03
1,69

Poder Legislativo Municipal despesa com folha de pagamento 

R$ 4.639.521,57 (quatro 

milhões, seiscentos e trinta e nove mil, quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e sete 

mento legal ao art. 

                         Em R$ 1,00
Valor 

 7.341.168

4.639.521,57

63,20

70,00 %

Demonstrativo de Despesa com Pessoal, Balanço Financeiro e Balancete da Despesa Orçamentária. 

dos vereadores fixação 

15/22 

Câmara Municipal de Colatina 
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto 

Estado do Espírito Santo 

total com pessoal de R$ 5.102.385,03 (cinco 

milhões, cento e dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e três centavos), correspondendo a 

1,69% da Receita Corrente Líquida. Percentual bem abaixo do limite prudencial de 95% 

limite máximo, assim, não se aplicam as vedações previstas no 

Despesas com pessoal extrapolação do limite providências/ 

stabelecido na alínea “a”, inciso 

III, do art. 20 da LRF, a Câmara Municipal de Colatina executou um percentual de 1,69% com 

adotar as medidas 

Em R$ 1,00 

301.708.134,16 
5.102.385,03 

1,69% 
6% 

 

R$ 4.639.521,57 (quatro 

milhões, seiscentos e trinta e nove mil, quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e sete 

mento legal ao art. 

Em R$ 1,00 

7.341.168,00 

4.639.521,57 

63,20 % 

70,00 % 



 

 

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

fixados em cada legislatura para a subsequente, respeitando os limites máximos. 

Considerando o número atual de habitan

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

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

legais em conformidade c

Tabela 21 

Subsídio Fixado Legislatura 2005/2008 

Gasto Individual Executado
Subsídio do Deputado Estadual 
Individual
% de correlação com o subsídio do 
% Limite de correlação com o subsídio do deputado 
estadual

Gasto Total executado
RCL 
% máximo
Limite Máximo 
Percentual Executado

¹ As Revisões Salariais foram executadas conforme prevê o art. 3º da Lei nº 
² Último Subsídio Fixado 
Fonte: Ficha Financeira Detalhada/Leis.

1.4.18. Despesas com pessoal subsídio dos vereadores pagamento

Os Subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Colatina correspondem a 18,45% do 

subsídio individual dos Deputados Estaduais, em cumprimento legal aos limites fixados no art. 

29, inciso VI, da CRFB/88. 

Tabela 22 

a) Subsídio do Deputado Estadual 
b) Gasto Individual com Subsídios dos Vereadores
c) Gasto Individual com Subsídios do Presidente da 
% de correlação com o subsí

% Limite de correlação com o subsí
Fonte: Ficha Financeira Detalhada/
Endereço Eletrônico: 

 

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

fixados em cada legislatura para a subsequente, respeitando os limites máximos. 

Considerando o número atual de habitan

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

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

legais em conformidade c

Tabela 21 – Gasto total e individual 
Gastos Totais com subsídios 

Subsídio Fixado Legislatura 2005/2008 
% Revisão Salarial 
% Revisão Salarial 
% Revisão Salarial 
% Revisão Salarial
% Revisão Salarial 
% Revisão Salarial 
% Revisão Salarial 
% Revisão Salarial 

Gasto Individual Executado
Subsídio do Deputado Estadual 
Individual 
% de correlação com o subsídio do 
% Limite de correlação com o subsídio do deputado 
estadual 

Gasto Total executado
RCL - Receita Corrente Líquida
% máximo mediante inciso VII, art. 29 da CRFB/88
Limite Máximo mediante inciso VII, art. 29 da CRFB/88
Percentual Executado
As Revisões Salariais foram executadas conforme prevê o art. 3º da Lei nº 

ltimo Subsídio Fixado 
Fonte: Ficha Financeira Detalhada/Leis.

1.4.18. Despesas com pessoal subsídio dos vereadores pagamento

Os Subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Colatina correspondem a 18,45% do 

subsídio individual dos Deputados Estaduais, em cumprimento legal aos limites fixados no art. 

29, inciso VI, da CRFB/88. 

Tabela 22 – Gasto Individual com Subsídio 

Subsídio do Deputado Estadual 
Gasto Individual com Subsídios dos Vereadores

c) Gasto Individual com Subsídios do Presidente da 
% de correlação com o subsí

 Presidente da Câmara
 Vereadores

Limite de correlação com o subsí
Fonte: Ficha Financeira Detalhada/
Endereço Eletrônico: http://www.al.es.gov.br/sptl_04/frmServidores

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

fixados em cada legislatura para a subsequente, respeitando os limites máximos. 

Considerando o número atual de habitan

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

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

legais em conformidade com a Carta Magna:

Gasto total e individual 
Gastos Totais com subsídios 

Subsídio Fixado Legislatura 2005/2008 
% Revisão Salarial – Lei nº 5.313 
% Revisão Salarial – Lei nº 5.372 
% Revisão Salarial – Lei nº 5.646 
% Revisão Salarial – Lei nº 5.758 
% Revisão Salarial – Lei nº 5.826 
% Revisão Salarial – Lei nº 5.993 
% Revisão Salarial – Lei nº 6.115 
% Revisão Salarial – Lei nº 6.408 

Gasto Individual Executado 
Subsídio do Deputado Estadual 

% de correlação com o subsídio do 
% Limite de correlação com o subsídio do deputado 

Gasto Total executado 
Receita Corrente Líquida exercício 2017

mediante inciso VII, art. 29 da CRFB/88
mediante inciso VII, art. 29 da CRFB/88

Percentual Executado 
As Revisões Salariais foram executadas conforme prevê o art. 3º da Lei nº 

ltimo Subsídio Fixado vigente foi mediante a Lei nº 5.005, de 02 
Fonte: Ficha Financeira Detalhada/Leis.

1.4.18. Despesas com pessoal subsídio dos vereadores pagamento

Os Subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Colatina correspondem a 18,45% do 

subsídio individual dos Deputados Estaduais, em cumprimento legal aos limites fixados no art. 

29, inciso VI, da CRFB/88.  

Gasto Individual com Subsídio 

Subsídio do Deputado Estadual -
Gasto Individual com Subsídios dos Vereadores

c) Gasto Individual com Subsídios do Presidente da 
% de correlação com o subsídio d

Presidente da Câmara 
Vereadores 

Limite de correlação com o subsí
Fonte: Ficha Financeira Detalhada/Subsídio Deputados Estaduais/ES vigente de R$ 25.322,25, informações da Assembleia Legislativa. 

http://www.al.es.gov.br/sptl_04/frmServidores

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

fixados em cada legislatura para a subsequente, respeitando os limites máximos. 

Considerando o número atual de habitan

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

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

om a Carta Magna:

Gasto total e individual com Subsídios
Gastos Totais com subsídios 

Subsídio Fixado Legislatura 2005/2008 – Lei nº 5.005/2004
Lei nº 5.313 – 20/08/2007 
Lei nº 5.372 – 08/07/2008
Lei nº 5.646 – 17/08/2010
Lei nº 5.758 – 16/08/2011
Lei nº 5.826 – 03/04/2012
Lei nº 5.993 – 20/08/2013
Lei nº 6.115 – 25/09/2014
Lei nº 6.408 – 16/05/2017

Subsídio do Deputado Estadual - Base Referencial 

% de correlação com o subsídio do deputado estadual
% Limite de correlação com o subsídio do deputado 

exercício 2017 
mediante inciso VII, art. 29 da CRFB/88

mediante inciso VII, art. 29 da CRFB/88

As Revisões Salariais foram executadas conforme prevê o art. 3º da Lei nº 
foi mediante a Lei nº 5.005, de 02 

Fonte: Ficha Financeira Detalhada/Leis. 

1.4.18. Despesas com pessoal subsídio dos vereadores pagamento

Os Subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Colatina correspondem a 18,45% do 

subsídio individual dos Deputados Estaduais, em cumprimento legal aos limites fixados no art. 

Gasto Individual com Subsídio 
Descrição

- Base Referencial Individual
Gasto Individual com Subsídios dos Vereadores

c) Gasto Individual com Subsídios do Presidente da 
dio do deputado estadual 

Limite de correlação com o subsídio do deputado estadual
Subsídio Deputados Estaduais/ES vigente de R$ 25.322,25, informações da Assembleia Legislativa. 

http://www.al.es.gov.br/sptl_04/frmServidoresDetalhe.aspx?matricula=00043901

Câmara Municipal de Colatina

 

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

fixados em cada legislatura para a subsequente, respeitando os limites máximos. 

Considerando o número atual de habitantes do Município de Colatina, que se encontra entre 

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

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

om a Carta Magna: 

Subsídios                                                 
Gastos Totais com subsídios  Aumento

Lei nº 5.005/2004² 
20/08/2007  
08/07/2008 
17/08/2010 
16/08/2011 
03/04/2012 
20/08/2013 
25/09/2014 
16/05/2017 

 

Base Referencial 

deputado estadual 
% Limite de correlação com o subsídio do deputado 

 

mediante inciso VII, art. 29 da CRFB/88 
mediante inciso VII, art. 29 da CRFB/88 

As Revisões Salariais foram executadas conforme prevê o art. 3º da Lei nº 
foi mediante a Lei nº 5.005, de 02 

1.4.18. Despesas com pessoal subsídio dos vereadores pagamento

Os Subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Colatina correspondem a 18,45% do 

subsídio individual dos Deputados Estaduais, em cumprimento legal aos limites fixados no art. 

Gasto Individual com Subsídio – Poder Legislativo
Descrição 

Base Referencial Individual 
Gasto Individual com Subsídios dos Vereadores 

c) Gasto Individual com Subsídios do Presidente da Câmara 
o deputado estadual – Média (b+c/2/a*100)

dio do deputado estadual
Subsídio Deputados Estaduais/ES vigente de R$ 25.322,25, informações da Assembleia Legislativa. 

Detalhe.aspx?matricula=00043901

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

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

fixados em cada legislatura para a subsequente, respeitando os limites máximos. 

tes do Município de Colatina, que se encontra entre 

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

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

                                                 
Aumento¹ 

5% 
6% 

5,53% 
5,69% 
6,55% 

R$ 50,00 
6,50% 

5% 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

As Revisões Salariais foram executadas conforme prevê o art. 3º da Lei nº 5.005
foi mediante a Lei nº 5.005, de 02 de Setembro de 2004 para Legisla

1.4.18. Despesas com pessoal subsídio dos vereadores pagamento

Os Subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Colatina correspondem a 18,45% do 

subsídio individual dos Deputados Estaduais, em cumprimento legal aos limites fixados no art. 

Legislativo                                

Média (b+c/2/a*100)

dio do deputado estadual 
Subsídio Deputados Estaduais/ES vigente de R$ 25.322,25, informações da Assembleia Legislativa. 

Detalhe.aspx?matricula=00043901 

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

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

fixados em cada legislatura para a subsequente, respeitando os limites máximos. 

tes do Município de Colatina, que se encontra entre 

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

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

                                                 
Vereadores

 2.700,00 
 2.835,00 
 3.005,10 
 3.171,28 
 3.351,73 
 3.571,27 
 3.621,27 
 3.856,65 
 4.049,48 

 4.049,48 

25.322,25

15,99% 

730.751,79
301.708.134,16

15.085.406,71
0,24 %

5.005/2004. 
de Setembro de 2004 para Legisla

1.4.18. Despesas com pessoal subsídio dos vereadores pagamento

Os Subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Colatina correspondem a 18,45% do 

subsídio individual dos Deputados Estaduais, em cumprimento legal aos limites fixados no art. 

                                

Média (b+c/2/a*100) 

Subsídio Deputados Estaduais/ES vigente de R$ 25.322,25, informações da Assembleia Legislativa. 
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Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

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

fixados em cada legislatura para a subsequente, respeitando os limites máximos. 

tes do Município de Colatina, que se encontra entre 

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

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

                                                 Em R$ 1,00
Vereadores Presidente

 3.300,00
 3.465,00
 3.672,90
 3.876,01
 4.096,56
 4.364,88
 4.414,88
 4.701,85
 4.936,94

 4.936,94

25.322,25 

19,50%

50% 

730.751,79 
301.708.134,16 

5% 
15.085.406,71 

0,24 % 

de Setembro de 2004 para Legislatura 2005/2008.

1.4.18. Despesas com pessoal subsídio dos vereadores pagamento 

Os Subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Colatina correspondem a 18,45% do 

subsídio individual dos Deputados Estaduais, em cumprimento legal aos limites fixados no art. 

                                Em R$ 1,00
Valor 

25.322,25
4.0
4.936,94
18,45%
19,50
15,99%

Subsídio Deputados Estaduais/ES vigente de R$ 25.322,25, informações da Assembleia Legislativa.  

16/22 

Câmara Municipal de Colatina 
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto 

Estado do Espírito Santo 

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

fixados em cada legislatura para a subsequente, respeitando os limites máximos. 

tes do Município de Colatina, que se encontra entre 

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

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

Em R$ 1,00 
Presidente 

3.300,00 
3.465,00 
3.672,90 
3.876,01 
4.096,56 
4.364,88 
4.414,88 
4.701,85 
4.936,94 

4.936,94 

19,50% 

tura 2005/2008. 

Os Subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Colatina correspondem a 18,45% do 

subsídio individual dos Deputados Estaduais, em cumprimento legal aos limites fixados no art. 

Em R$ 1,00 

25.322,25 
049,48 

4.936,94 
18,45% 
19,50% 
15,99% 

50 % 



 

 

1.4.19.  Despesas com pessoal remuneração vereadores

O Demonstrativo abaixo evidencia a execução com gastos totais dos Vereadores do Poder 

Legisl

inciso VII da CRFB/88: 

Tabela 23 

Receita
Gasto Total com 
% Comp
% Limite

Fonte: 

1.4.20. 

O artigo 29

entre

não poderá ultrapassar 6% do somatório da receita tributária e das transferências previstas 

nos § 5º do

Constata

4,78% da base de cálculo, em acordo com a Constituição da República. 

Tabela 24 

Receita
Limite Máximo Permitido de Gastos do Poder 
Gasto Total do Poder Legislativo, exceto Inativos
% Gasto total do Poder
% Limite Gasto total do Poder

Fonte: 

1.5.1. Documentos 
do TCE

Os Documentos estão estruturados conforme solicita o anexo III, letra D da IN 43 do TCEES. 

Tabela 25 
Código

ROLRES

RELGES

RELUCI

RELACI

PROEXE

 

1.4.19.  Despesas com pessoal remuneração vereadores

O Demonstrativo abaixo evidencia a execução com gastos totais dos Vereadores do Poder 

Legislativo de Colatina em 0,24%

inciso VII da CRFB/88: 

Tabela 23 – Gasto Total com Subsídio 

Receita Corrente Líquida
Gasto Total com Subsídios dos Vereadores
% Compreendido com subsídios
% Limite 

Fonte: RGFDPE, Ficha Financeira Detalhada 

1.4.20. Poder 

O artigo 29-A da Constituição da República estabeleceu que, p

entre 100 mil habitantes

não poderá ultrapassar 6% do somatório da receita tributária e das transferências previstas 

nos § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizadas no exercício anterior. 

Constata-se que o valor total das despesas do Poder Legislat

% da base de cálculo, em acordo com a Constituição da República. 

Tabela 24 – Gasto

Receitas tributárias e transferências
Limite Máximo Permitido de Gastos do Poder 
Gasto Total do Poder Legislativo, exceto Inativos
% Gasto total do Poder
% Limite Gasto total do Poder

Fonte: Relatório Resumido da Execuç

1.5.1. Documentos 
do TCE 

Os Documentos estão estruturados conforme solicita o anexo III, letra D da IN 43 do TCEES. 

Tabela 25 – Documentos PCA
Código 

ROLRES Rol de responsáveis 

RELGES Relatório de Gestão

RELUCI Relatório e Parecer Conclusivo da UCCI

RELACI Relatório de Atividades da UCCI

PROEXE Pronunciamento expresso do chefe do 
Poder

1.4.19.  Despesas com pessoal remuneração vereadores

O Demonstrativo abaixo evidencia a execução com gastos totais dos Vereadores do Poder 

ativo de Colatina em 0,24%

inciso VII da CRFB/88:  

Gasto Total com Subsídio 

Corrente Líquida 
Subsídios dos Vereadores

reendido com subsídios 

RGFDPE, Ficha Financeira Detalhada 

Poder Legislativo Municipal despesa total

A da Constituição da República estabeleceu que, p

100 mil habitantes e 300.

não poderá ultrapassar 6% do somatório da receita tributária e das transferências previstas 

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

se que o valor total das despesas do Poder Legislat

% da base de cálculo, em acordo com a Constituição da República. 

Gastos Totais – Poder Legislativo      

e transferências
Limite Máximo Permitido de Gastos do Poder 
Gasto Total do Poder Legislativo, exceto Inativos
% Gasto total do Poder 
% Limite Gasto total do Poder 

Resumido da Execuç

1.5.1. Documentos integrantes da PCA

Os Documentos estão estruturados conforme solicita o anexo III, letra D da IN 43 do TCEES. 

Documentos PCA
Descrição

Rol de responsáveis 

Relatório de Gestão 

Relatório e Parecer Conclusivo da UCCI

Relatório de Atividades da UCCI

Pronunciamento expresso do chefe do 
Poder 

1.4.19.  Despesas com pessoal remuneração vereadores

O Demonstrativo abaixo evidencia a execução com gastos totais dos Vereadores do Poder 

ativo de Colatina em 0,24% das Receitas Municipais, em cumprimento legal com art. 29, 

Gasto Total com Subsídio – Poder Legislativo
Descrição 

Subsídios dos Vereadores  

RGFDPE, Ficha Financeira Detalhada – PCA 2017

Legislativo Municipal despesa total

A da Constituição da República estabeleceu que, p

e 300.000 mil habitantes

não poderá ultrapassar 6% do somatório da receita tributária e das transferências previstas 

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

se que o valor total das despesas do Poder Legislat

% da base de cálculo, em acordo com a Constituição da República. 

Poder Legislativo      
Descrição

e transferências de Impostos –
Limite Máximo Permitido de Gastos do Poder – exceto Inativos (6%) 
Gasto Total do Poder Legislativo, exceto Inativos 

Resumido da Execução Orçamentária

integrantes da PCA

Os Documentos estão estruturados conforme solicita o anexo III, letra D da IN 43 do TCEES. 

Documentos PCA 
Descrição 

Rol de responsáveis  

 

Relatório e Parecer Conclusivo da UCCI

Relatório de Atividades da UCCI 

Pronunciamento expresso do chefe do 

Câmara Municipal de Colatina

 

1.4.19.  Despesas com pessoal remuneração vereadores

O Demonstrativo abaixo evidencia a execução com gastos totais dos Vereadores do Poder 

Receitas Municipais, em cumprimento legal com art. 29, 

Poder Legislativo
 

PCA 2017 

Legislativo Municipal despesa total

A da Constituição da República estabeleceu que, p

000 mil habitantes, o total da despesa da Câmara Municipal 

não poderá ultrapassar 6% do somatório da receita tributária e das transferências previstas 

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

se que o valor total das despesas do Poder Legislat

% da base de cálculo, em acordo com a Constituição da República. 

Poder Legislativo                        
Descrição 

– Exercício Anterior
exceto Inativos (6%) 

ária 

integrantes da PCA compatibilidade com o normativo 

Os Documentos estão estruturados conforme solicita o anexo III, letra D da IN 43 do TCEES. 

Formato 

PDF 

PDF 

Relatório e Parecer Conclusivo da UCCI PDF 

PDF 

Pronunciamento expresso do chefe do PDF 

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

1.4.19.  Despesas com pessoal remuneração vereadores

O Demonstrativo abaixo evidencia a execução com gastos totais dos Vereadores do Poder 

Receitas Municipais, em cumprimento legal com art. 29, 

Poder Legislativo                                 

Legislativo Municipal despesa total 

A da Constituição da República estabeleceu que, para municípios com população 

, o total da despesa da Câmara Municipal 

não poderá ultrapassar 6% do somatório da receita tributária e das transferências previstas 

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

se que o valor total das despesas do Poder Legislativo Municipal corresponde a 

% da base de cálculo, em acordo com a Constituição da República. 

                                              

Exercício Anterior (Art. 29-A CF/88)
exceto Inativos (6%)  

compatibilidade com o normativo 

Os Documentos estão estruturados conforme solicita o anexo III, letra D da IN 43 do TCEES. 

 RE¹/RTC²/RCI³/Assinatura
Ordenador: Assinado
RE: Assinado 
Ordenador: Assinado
RE: Assinado 
Ordenador: Assinado
RCI: Assinado
Ordenador: Assinado
RCI: Assinado
Ordenador: Assinado
RE: Assinado 

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

1.4.19.  Despesas com pessoal remuneração vereadores 

O Demonstrativo abaixo evidencia a execução com gastos totais dos Vereadores do Poder 

Receitas Municipais, em cumprimento legal com art. 29, 

                                 

ara municípios com população 

, o total da despesa da Câmara Municipal 

não poderá ultrapassar 6% do somatório da receita tributária e das transferências previstas 

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

ivo Municipal corresponde a 

% da base de cálculo, em acordo com a Constituição da República.  

                            

A CF/88) 

compatibilidade com o normativo 

Os Documentos estão estruturados conforme solicita o anexo III, letra D da IN 43 do TCEES. 

RE¹/RTC²/RCI³/Assinatura
Assinado 

 
Assinado 
 

Assinado 
Assinado 

Assinado 
Assinado 

Assinado 
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Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

O Demonstrativo abaixo evidencia a execução com gastos totais dos Vereadores do Poder 

Receitas Municipais, em cumprimento legal com art. 29, 

                                 Em R$ 1,00
Valor 
301.708.134,16

730.751,79
0,24 

ara municípios com população 

, o total da despesa da Câmara Municipal 

não poderá ultrapassar 6% do somatório da receita tributária e das transferências previstas 

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

ivo Municipal corresponde a 

                                 Em R$ 1,00
Valor 

143.138.998,90
8.588.339,93
6.838.614,17

4,78%

compatibilidade com o normativo 

Os Documentos estão estruturados conforme solicita o anexo III, letra D da IN 43 do TCEES. 

RE¹/RTC²/RCI³/Assinatura Constatação

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

17/22 

Câmara Municipal de Colatina 
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto 

Estado do Espírito Santo 

O Demonstrativo abaixo evidencia a execução com gastos totais dos Vereadores do Poder 

Receitas Municipais, em cumprimento legal com art. 29, 

Em R$ 1,00 

301.708.134,16 
730.751,79 

0,24 % 
5 % 

ara municípios com população 

, o total da despesa da Câmara Municipal 

não poderá ultrapassar 6% do somatório da receita tributária e das transferências previstas 

 

ivo Municipal corresponde a 

Em R$ 1,00 
 

143.138.998,90 
8.588.339,93 
6.838.614,17             

4,78% 
6% 

compatibilidade com o normativo 

Os Documentos estão estruturados conforme solicita o anexo III, letra D da IN 43 do TCEES.  

Constatação 



 

 

BALFIN

BALPAT

DEMVAP

DEMDIFD

DEMDFLT

DEMFCA

BALVERF

BALEXOD

DEMCAD

INVMOV

TERMOV

DEMBMV

INVIMO

TERIMO

DEMBIM

INVALM

TERALM

DEMAMC

DEMAMP

INVINT

TERINT

COMINV

DEMRAP

EXTBAN

TVDISP

FOLRPP

FOLRGP

DEMCPA

DEMCSE

FIXSUB

FICPAG

RGFDPE

 

BALFIN Balanço Financeiro

BALPAT Balanço Patrimonial

DEMVAP Demonstração das Variações 
Patrimoniais

DEMDIFD Demonstrativo da Dívida Fundada

DEMDFLT Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEMFCA Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

BALVERF Balancete de Verificação

BALEXOD Balancete de Execução Orçamentária 
da Despesa

DEMCAD Demonstrativo dos Créditos Adicionais

INVMOV Inventário Anual dos Bens Móveis

TERMOV Termo Circunstanciado Bens Móveis

DEMBMV Demonstrativo Analítico das entradas e 
saídas de Bens Móveis

INVIMO Inventário Anual dos Bens Imóveis

TERIMO Termo Circunstanciado Bens Imóveis

DEMBIM Demonstrativo Analítico das entradas e 
saídas de Bens Imóveis

INVALM Inventário Anual dos Bens em 
Almoxarifado

TERALM Termo Circunstanciado Bens em 
Almoxarifado

DEMAMC 
Demonstrativo
saídas do Almoxarifado 
Consumo

DEMAMP 
Demonstrativo Analítico das entradas e 
saídas do Almoxarifado 
Permanente

INVINT Inventário Anual de Bens Intangíveis 

TERINT Termo Circunstanciado dos Bens 
Intangíveis

COMINV 
Ato de designação da comissão 
responsável pela elaboração dos 
inventários

DEMRAP Demonstrativo de Restos a Pagar

EXTBAN Extratos Bancários 
Encerramento do exercício. 

TVDISP Termo de Verificação das 
Disponibilidades

FOLRPP Resumo Anual Folha de Pagamento 
RPPS

FOLRGP Resumo 
RGPS

DEMCPA Demonstrativo das Contribuições 
recolhidas 

DEMCSE Demonstrativo das Contribuições 
recolhidas 

FIXSUB Instrumento normativo fixador dos 
subsídios dos Vereadores Municipais

FICPAG Fichas Financeiras dos Vereadores

RGFDPE 
Relatório de Gestão Fiscal 
Demonstrativo da Despesa com 
Pessoal

Balanço Financeiro 

Balanço Patrimonial 

Demonstração das Variações 
Patrimoniais 

Demonstrativo da Dívida Fundada

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Balancete de Verificação

Balancete de Execução Orçamentária 
da Despesa 

Demonstrativo dos Créditos Adicionais

Inventário Anual dos Bens Móveis

Termo Circunstanciado Bens Móveis

Demonstrativo Analítico das entradas e 
saídas de Bens Móveis

Inventário Anual dos Bens Imóveis

Termo Circunstanciado Bens Imóveis

Demonstrativo Analítico das entradas e 
saídas de Bens Imóveis

Inventário Anual dos Bens em 
Almoxarifado 
Termo Circunstanciado Bens em 
Almoxarifado 
Demonstrativo Analítico das entradas e 
saídas do Almoxarifado 
Consumo 

Demonstrativo Analítico das entradas e 
saídas do Almoxarifado 
Permanente 

Inventário Anual de Bens Intangíveis 

Termo Circunstanciado dos Bens 
Intangíveis 
Ato de designação da comissão 
responsável pela elaboração dos 
inventários 

Demonstrativo de Restos a Pagar

Extratos Bancários –
Encerramento do exercício. 
Termo de Verificação das 
Disponibilidades 
Resumo Anual Folha de Pagamento 
RPPS 
Resumo Anual Folha de Pagamento 
RGPS 
Demonstrativo das Contribuições 
recolhidas - Patronal
Demonstrativo das Contribuições 
recolhidas – Servidores
Instrumento normativo fixador dos 
subsídios dos Vereadores Municipais

Fichas Financeiras dos Vereadores

Relatório de Gestão Fiscal 
Demonstrativo da Despesa com 
Pessoal 

 

 

Demonstração das Variações 

Demonstrativo da Dívida Fundada 

Demonstrativo da Dívida Flutuante 

Demonstrativo dos Fluxos de Caixa 

Balancete de Verificação 

Balancete de Execução Orçamentária 

Demonstrativo dos Créditos Adicionais

Inventário Anual dos Bens Móveis 

Termo Circunstanciado Bens Móveis 

Demonstrativo Analítico das entradas e 
saídas de Bens Móveis 

Inventário Anual dos Bens Imóveis 

Termo Circunstanciado Bens Imóveis 

Demonstrativo Analítico das entradas e 
saídas de Bens Imóveis 

Inventário Anual dos Bens em 

Termo Circunstanciado Bens em 

Analítico das entradas e 
saídas do Almoxarifado – Material de 

Demonstrativo Analítico das entradas e 
saídas do Almoxarifado – Material 

Inventário Anual de Bens Intangíveis  

Termo Circunstanciado dos Bens 

Ato de designação da comissão 
responsável pela elaboração dos 

Demonstrativo de Restos a Pagar 

– Mês de 
Encerramento do exercício.  
Termo de Verificação das 

Resumo Anual Folha de Pagamento –

Anual Folha de Pagamento –

Demonstrativo das Contribuições 
Patronal 

Demonstrativo das Contribuições 
Servidores 

Instrumento normativo fixador dos 
subsídios dos Vereadores Municipais 

Fichas Financeiras dos Vereadores 

Relatório de Gestão Fiscal – 
Demonstrativo da Despesa com 

Câmara Municipal de Colatina

 

XML 

XML 

XML 

XML 

XML 

PDF 

XML 

Balancete de Execução Orçamentária XML 

Demonstrativo dos Créditos Adicionais XML 

XML 

 PDF 

Demonstrativo Analítico das entradas e PDF e 
XLS/XLS
X/ODS 

XML 

 PDF 

Demonstrativo Analítico das entradas e PDF e 
XLS/XLS
X/ODS 

XML 

PDF 

Analítico das entradas e 
Material de 

PDF e 
XLS/XLS
X/ODS 

Demonstrativo Analítico das entradas e PDF e 
XLS/XLS
X/ODS 

 XML 

PDF 

PDF 

XML 

PDF 

XML 

– XML 

– XML 

PDF 

PDF 

 PDF 

PDF 

(PDF 
gerado a 
partir do 
sistema 

LRFWeb) 

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Ordenador: Assinado
RTC: Assinado
Ordenador: Assinado
RTC: Assinado
Ordenador: Assinado
RTC: Assinado
Ordenador: Assinado
RTC: Assinado
Ordenador: Assinado
RTC: Assinado
Ordenador: Assinado
RTC: Assinado
Ordenador: Assinado
RTC: Assinado
Ordenador: Assinado
RTC: Assinado
Ordenador: Assinado
RTC: Assinado
Ordenador: Assinado
RE: Assinado 
Ordenador: Assinado
RE: Assinado 
Ordenador: Assinado
RTC: Assinado
RE: Assinado 
Ordenador: Assinado
RE: Assinado 
Ordenador: Assinado
RE: Assinado 
Ordenador: Assinado
RTC: Assinado
RE: Assinado 
Ordenador: Assinado
RE: Assinado 
Ordenador: Assinado
RE: Assinado 
Ordenador: Assinado
RTC: Assinado
RE: Assinado 
Ordenador: Assinado
RTC: Assinado
RE: Assinado 
Ordenador: Assinado
RE: Assinado 
Ordenador: Assinado
RE: Assinado 
Ordenador: Assinado
RE: Assinado 
Ordenador: Assinado
RTC: Assinado
Ordenador: Assinado
RE: Assinado 
Ordenador: Assinado
RTC: Assinado
Ordenador: - 
RE: - 
Ordenador: Assinado
RE: Assinado 
Ordenador: Assinado
RTC: Assinado
Ordenador: Assinado
RTC: Assinado
Ordenador: Assinado
RE: Assinado 
Ordenador: Assinado
RE: Assinado 

 

Ordenador: Assinado
RTC: Assinado
RCI: Assinado

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

Assinado 
Assinado 

Assinado 
Assinado 

Assinado 
Assinado 

Assinado 
Assinado 

Assinado 
Assinado 

Assinado 
Assinado 

Assinado 
Assinado 

Assinado 
Assinado 

Assinado 
Assinado 

Assinado 
 

Assinado 
 

Assinado 
Assinado 

 
Assinado 
 

Assinado 
 

Assinado 
Assinado 

 
Assinado 
 

Assinado 
 

Assinado 
Assinado 

 
Assinado 

Assinado 
 

Assinado 
 

Assinado 
 

Assinado 
 

Assinado 
Assinado 

Assinado 
 

Assinado 
Assinado 

Assinado 
 

Assinado 
Assinado 

Assinado 
Assinado 

Assinado 
 

Assinado 
 

Assinado 
: Assinado 
Assinado 
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Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Não se aplica

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

Regular 

18/22 

Câmara Municipal de Colatina 
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto 

Estado do Espírito Santo 

ão se aplica 



 

 

RGFDCX

DELREP

DELCEDI

DECINAT

NOTEXP

DOCSPCA

¹ RE –
² RTC 
³ RCI –

2.2.11. 

A Lei Orçamentária Anual (LOA) nº 6.371, de 20 de dezembro de 2016 fixou a despesa para a 

Câmara Municipal de Colatina do Estado do Espírito Santo em R$ 7.341.168,00 (sete milhões 

trezentos e quarenta e

Deste total da despesa orçada, foram empenhados R$ 6.838.614,17, liquidados R$ 

6.838.614,17 e pagos R$ 6.838.614,17. Assim, não houve realização de despesas ou a 

assunção de obrigações diret

demonstrativo:

Tabela 26

Atualizada
7.341.168,00

 
Ratificando as informações da tabela 26, segue abaixo a

créditos orçamentários e

Tabela 27
(=) Dotação inicial
(+) Créditos adicionais suplementares
(+) Créditos adicionais especiais
(+) Créditos adicionais extraordinários
(-) Anulação de dotações
(=) Dotação atualizada

Fonte: Demonstrativo dos créditos adicionais

2.2.13. 

 

RGFDCX 
Relatório de Gestão Fiscal 
Demonstrativo da Disponibilidade de 
Caixa e dos Restos a 

DELREP Declaração do Ordenador 
Próprio de Previdência 

DELCEDI Declaração do Ordenador 
Próprio de 

DECINAT 
Declaração do Ordenador 
pagamento de aposentadorias e 
pensões

NOTEXP Notas Explicativas às Demonstrações 
Contábeis

DOCSPCA 
Referência aos Documentos não 
estruturados 
para arquivos não enviados. 

– Responsável pela Elaboração
² RTC – Responsável Técnico pela Contabilidade 

– Responsável pelo Controle Interno

2.2.11. Execução de despesas 

A Lei Orçamentária Anual (LOA) nº 6.371, de 20 de dezembro de 2016 fixou a despesa para a 

Câmara Municipal de Colatina do Estado do Espírito Santo em R$ 7.341.168,00 (sete milhões 

trezentos e quarenta e

Deste total da despesa orçada, foram empenhados R$ 6.838.614,17, liquidados R$ 

6.838.614,17 e pagos R$ 6.838.614,17. Assim, não houve realização de despesas ou a 

assunção de obrigações diret

demonstrativo: 

Tabela 26 – Demonstração da Movimentação Orçamentária
Dotação 

Atualizada 
7.341.168,00 

Ratificando as informações da tabela 26, segue abaixo a

créditos orçamentários e

Tabela 27 – Despesa total fixada 
(=) Dotação inicial
(+) Créditos adicionais suplementares
(+) Créditos adicionais especiais
(+) Créditos adicionais extraordinários

) Anulação de dotações
(=) Dotação atualizada

Fonte: Demonstrativo dos créditos adicionais

2.2.13. Créditos adicionais 

Relatório de Gestão Fiscal 
Demonstrativo da Disponibilidade de 
Caixa e dos Restos a 

Declaração do Ordenador 
Próprio de Previdência 
Declaração do Ordenador 
Próprio de Previdência
Declaração do Ordenador 
pagamento de aposentadorias e 
pensões 
Notas Explicativas às Demonstrações 
Contábeis 
Referência aos Documentos não 
estruturados – Justificativa Ausência 
para arquivos não enviados. 

Responsável pela Elaboração
Responsável Técnico pela Contabilidade 

Responsável pelo Controle Interno

Execução de despesas 

A Lei Orçamentária Anual (LOA) nº 6.371, de 20 de dezembro de 2016 fixou a despesa para a 

Câmara Municipal de Colatina do Estado do Espírito Santo em R$ 7.341.168,00 (sete milhões 

trezentos e quarenta e um mil cento e sessenta e oito reais), para o exercício de 2017.

Deste total da despesa orçada, foram empenhados R$ 6.838.614,17, liquidados R$ 

6.838.614,17 e pagos R$ 6.838.614,17. Assim, não houve realização de despesas ou a 

assunção de obrigações diret

Demonstração da Movimentação Orçamentária

 
Total 

Empenhado
 6.838.614,17

Ratificando as informações da tabela 26, segue abaixo a

créditos orçamentários em relação à dotação inicial:

Despesa total fixada 
(=) Dotação inicial 
(+) Créditos adicionais suplementares
(+) Créditos adicionais especiais
(+) Créditos adicionais extraordinários

) Anulação de dotações 
(=) Dotação atualizada 

Fonte: Demonstrativo dos créditos adicionais

Créditos adicionais 

Relatório de Gestão Fiscal – 
Demonstrativo da Disponibilidade de 
Caixa e dos Restos a Pagar 

Declaração do Ordenador – Regime 
Próprio de Previdência  
Declaração do Ordenador – Regime 

Previdência 
Declaração do Ordenador – Se há 
pagamento de aposentadorias e 

Notas Explicativas às Demonstrações 

Referência aos Documentos não 
Justificativa Ausência 

para arquivos não enviados.  

Responsável pela Elaboração 
Responsável Técnico pela Contabilidade  

Responsável pelo Controle Interno 

Execução de despesas – 

A Lei Orçamentária Anual (LOA) nº 6.371, de 20 de dezembro de 2016 fixou a despesa para a 

Câmara Municipal de Colatina do Estado do Espírito Santo em R$ 7.341.168,00 (sete milhões 

um mil cento e sessenta e oito reais), para o exercício de 2017.

Deste total da despesa orçada, foram empenhados R$ 6.838.614,17, liquidados R$ 

6.838.614,17 e pagos R$ 6.838.614,17. Assim, não houve realização de despesas ou a 

assunção de obrigações diretas que excederam os créditos orçamentários. Segue abaixo o 

Demonstração da Movimentação Orçamentária
Total 

Empenhado 
6.838.614,17 

Ratificando as informações da tabela 26, segue abaixo a

m relação à dotação inicial:

Despesa total fixada                                                                             

(+) Créditos adicionais suplementares 
(+) Créditos adicionais especiais 
(+) Créditos adicionais extraordinários 

Fonte: Demonstrativo dos créditos adicionais 

Créditos adicionais – autorização legislativa para abertura

Câmara Municipal de Colatina

 

(PDF 
gerado a 
partir do 
sistema 

LRFWeb) 

PDF 

PDF 

PDF 

Notas Explicativas às Demonstrações PDF 

XML 

 créditos orçamentários

A Lei Orçamentária Anual (LOA) nº 6.371, de 20 de dezembro de 2016 fixou a despesa para a 

Câmara Municipal de Colatina do Estado do Espírito Santo em R$ 7.341.168,00 (sete milhões 

um mil cento e sessenta e oito reais), para o exercício de 2017.

Deste total da despesa orçada, foram empenhados R$ 6.838.614,17, liquidados R$ 

6.838.614,17 e pagos R$ 6.838.614,17. Assim, não houve realização de despesas ou a 

as que excederam os créditos orçamentários. Segue abaixo o 

Demonstração da Movimentação Orçamentária
Total 

Liquidado
6.838.614,17

Ratificando as informações da tabela 26, segue abaixo a

m relação à dotação inicial: 

                                                                            

autorização legislativa para abertura

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

 

Ordenador: Assinado
RTC: Assinado
RCI: Assinado

Ordenador: - 
RE: - 
Ordenador: - 
RE: - 
Ordenador: Assinado
RE: Assinado 
Ordenador: Assinado
RTC: Assinado

Ordenador: Assinado
RE: Assinado 

créditos orçamentários

A Lei Orçamentária Anual (LOA) nº 6.371, de 20 de dezembro de 2016 fixou a despesa para a 

Câmara Municipal de Colatina do Estado do Espírito Santo em R$ 7.341.168,00 (sete milhões 

um mil cento e sessenta e oito reais), para o exercício de 2017.

Deste total da despesa orçada, foram empenhados R$ 6.838.614,17, liquidados R$ 

6.838.614,17 e pagos R$ 6.838.614,17. Assim, não houve realização de despesas ou a 

as que excederam os créditos orçamentários. Segue abaixo o 

Demonstração da Movimentação Orçamentária                                

Liquidado Total Pago

6.838.614,17 6.838.614,17

Ratificando as informações da tabela 26, segue abaixo a análise das movimentações dos 

                                                                            

autorização legislativa para abertura

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

Assinado 
: Assinado 
Assinado 

Assinado 
 

Assinado 
Assinado 

Assinado 
 

créditos orçamentários 

A Lei Orçamentária Anual (LOA) nº 6.371, de 20 de dezembro de 2016 fixou a despesa para a 

Câmara Municipal de Colatina do Estado do Espírito Santo em R$ 7.341.168,00 (sete milhões 

um mil cento e sessenta e oito reais), para o exercício de 2017.

Deste total da despesa orçada, foram empenhados R$ 6.838.614,17, liquidados R$ 

6.838.614,17 e pagos R$ 6.838.614,17. Assim, não houve realização de despesas ou a 

as que excederam os créditos orçamentários. Segue abaixo o 

                                

Total Pago 

6.838.614,17 

análise das movimentações dos 

                                                                            

autorização legislativa para abertura
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Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

Regular 

Não se aplica

Não se aplica

Regular 

Regular 

Regular 

A Lei Orçamentária Anual (LOA) nº 6.371, de 20 de dezembro de 2016 fixou a despesa para a 

Câmara Municipal de Colatina do Estado do Espírito Santo em R$ 7.341.168,00 (sete milhões 

um mil cento e sessenta e oito reais), para o exercício de 2017. 

Deste total da despesa orçada, foram empenhados R$ 6.838.614,17, liquidados R$ 

6.838.614,17 e pagos R$ 6.838.614,17. Assim, não houve realização de despesas ou a 

as que excederam os créditos orçamentários. Segue abaixo o 

                                Em R$ 1,00

% Execução

93,15 

análise das movimentações dos 

                                                                            Em R$ 1,00
7.341.168,00

333.000,00
6.000,00

339.000,00
7.341.168,00

autorização legislativa para abertura 

19/22 

Câmara Municipal de Colatina 
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto 

Estado do Espírito Santo 

ão se aplica 

ão se aplica 

A Lei Orçamentária Anual (LOA) nº 6.371, de 20 de dezembro de 2016 fixou a despesa para a 

Câmara Municipal de Colatina do Estado do Espírito Santo em R$ 7.341.168,00 (sete milhões 

Deste total da despesa orçada, foram empenhados R$ 6.838.614,17, liquidados R$ 

6.838.614,17 e pagos R$ 6.838.614,17. Assim, não houve realização de despesas ou a 

as que excederam os créditos orçamentários. Segue abaixo o 

Em R$ 1,00 

% Execução 

análise das movimentações dos 

Em R$ 1,00                                                                                              
7.341.168,00 

.000,00 
6.000,00 

0,00 
339.000,00 

7.341.168,00 

                                                                                                                                                                                            



 

 

Os créditos adicionais foram abertos conforme dita o art. 167, inciso V da CRFB/88,

mediante a forma prevista no inciso III, §1º do art. 43 da lei 4.320/1964:

Tabela 28

Leis

6.371/2016

6.371/2016

6.371/2016

6.371/2016

6.371/2016

Total
Fonte: Demonstrativo dos Créditos Adicionais

2.2.31. Despesa 

Foram executados formalmente nos processos administrativos analisados mediante anexo I 

todos os pré

do §2º, inciso III, observando

As ausências de atestado no verso das notas fiscais ou ofício anexo ratificando a execução dos 

serviços ou material entregues (bens 

dos achados do relatório de auditoria entregues aos responsáveis. Findo prazo de adequação 

foram analisados outros processos, os quais atenderam as recomendações propostas.

2.2.32. Pagamento De Despesa

Os pagamentos dos processos administrativos efetuados durante o período analisado foram 

todos realizados após sua regular liquidação, em obediência ao art. 60 da lei nº 4.320/1964:

 

Os créditos adicionais foram abertos conforme dita o art. 167, inciso V da CRFB/88,

mediante a forma prevista no inciso III, §1º do art. 43 da lei 4.320/1964:

Tabela 28 – Créditos adicionais abertos no exercício                     

Leis Normativo

6.371/2016 6.389/2017

6.371/2016 Decreto nº 
20.085/2017

6.371/2016 Decreto nº 
20.153/2017

6.371/2016 Decreto nº 
20.342/2017

6.371/2016 Decreto nº 
20.844/2017

Total 
Fonte: Demonstrativo dos Créditos Adicionais

2.2.31. Despesa 

Foram executados formalmente nos processos administrativos analisados mediante anexo I 

todos os pré-requisitos estabelecidos no artigo 63 da Lei Federal nº 4.320/1964, com exceção 

do §2º, inciso III, observando

As ausências de atestado no verso das notas fiscais ou ofício anexo ratificando a execução dos 

serviços ou material entregues (bens 

dos achados do relatório de auditoria entregues aos responsáveis. Findo prazo de adequação 

foram analisados outros processos, os quais atenderam as recomendações propostas.

2.2.32. Pagamento De Despesa

Os pagamentos dos processos administrativos efetuados durante o período analisado foram 

todos realizados após sua regular liquidação, em obediência ao art. 60 da lei nº 4.320/1964:

Os créditos adicionais foram abertos conforme dita o art. 167, inciso V da CRFB/88,

mediante a forma prevista no inciso III, §1º do art. 43 da lei 4.320/1964:

Créditos adicionais abertos no exercício                     

Normativo 
suplementares

Lei nº 
6.389/2017 
Decreto nº 

20.085/2017 
Decreto nº 

20.153/2017 
Decreto nº 

20.342/2017 
Decreto nº 

20.844/2017 
 

Fonte: Demonstrativo dos Créditos Adicionais

2.2.31. Despesa – Liquidação

Foram executados formalmente nos processos administrativos analisados mediante anexo I 

requisitos estabelecidos no artigo 63 da Lei Federal nº 4.320/1964, com exceção 

do §2º, inciso III, observando-

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor 
tendo por base os títulos 
 
§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:
 
I - a origem e o objeto do que se deve pagar;
II - a importância exata a pagar; 
III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
 
§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por 
base:
 
I - o contrato, ajuste ou acôrdo resp
II - a nota de empenho;
III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.

 

As ausências de atestado no verso das notas fiscais ou ofício anexo ratificando a execução dos 

serviços ou material entregues (bens 

dos achados do relatório de auditoria entregues aos responsáveis. Findo prazo de adequação 

foram analisados outros processos, os quais atenderam as recomendações propostas.

2.2.32. Pagamento De Despesa

Os pagamentos dos processos administrativos efetuados durante o período analisado foram 

todos realizados após sua regular liquidação, em obediência ao art. 60 da lei nº 4.320/1964:

Os créditos adicionais foram abertos conforme dita o art. 167, inciso V da CRFB/88,

mediante a forma prevista no inciso III, §1º do art. 43 da lei 4.320/1964:

Créditos adicionais abertos no exercício                     
Créditos 

adicionais 
suplementares

0,00 

22.000,00 

110.000,00 

51.000,00 

150.000,00 

333.000,00 
Fonte: Demonstrativo dos Créditos Adicionais, Leis e Decretos.

Liquidação 

Foram executados formalmente nos processos administrativos analisados mediante anexo I 

requisitos estabelecidos no artigo 63 da Lei Federal nº 4.320/1964, com exceção 

-o parcialmente.

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor 
tendo por base os títulos 

§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:

a origem e o objeto do que se deve pagar;
a importância exata a pagar; 
a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

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

o contrato, ajuste ou acôrdo resp
a nota de empenho;
os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.

As ausências de atestado no verso das notas fiscais ou ofício anexo ratificando a execução dos 

serviços ou material entregues (bens permanentes, de consumo e de almoxarifado) foram parte 

dos achados do relatório de auditoria entregues aos responsáveis. Findo prazo de adequação 

foram analisados outros processos, os quais atenderam as recomendações propostas.

2.2.32. Pagamento De Despesas Sem Sua Regular Liquidação

Os pagamentos dos processos administrativos efetuados durante o período analisado foram 

todos realizados após sua regular liquidação, em obediência ao art. 60 da lei nº 4.320/1964:

Câmara Municipal de Colatina

 

Os créditos adicionais foram abertos conforme dita o art. 167, inciso V da CRFB/88,

mediante a forma prevista no inciso III, §1º do art. 43 da lei 4.320/1964:

Créditos adicionais abertos no exercício                     
Créditos 

adicionais 
suplementares 

Créditos 
adicionais 
especiais

6.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 6.000,00
, Leis e Decretos. 

Foram executados formalmente nos processos administrativos analisados mediante anexo I 

requisitos estabelecidos no artigo 63 da Lei Federal nº 4.320/1964, com exceção 

o parcialmente. 

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor 
tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:

a origem e o objeto do que se deve pagar;
a importância exata a pagar; (Vide Medida Provisória nº 581, de 2012)
a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por 

o contrato, ajuste ou acôrdo resp
a nota de empenho; 
os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.

As ausências de atestado no verso das notas fiscais ou ofício anexo ratificando a execução dos 

permanentes, de consumo e de almoxarifado) foram parte 

dos achados do relatório de auditoria entregues aos responsáveis. Findo prazo de adequação 

foram analisados outros processos, os quais atenderam as recomendações propostas.

s Sem Sua Regular Liquidação

Os pagamentos dos processos administrativos efetuados durante o período analisado foram 

todos realizados após sua regular liquidação, em obediência ao art. 60 da lei nº 4.320/1964:

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Os créditos adicionais foram abertos conforme dita o art. 167, inciso V da CRFB/88,

mediante a forma prevista no inciso III, §1º do art. 43 da lei 4.320/1964:

Créditos adicionais abertos no exercício                     
Créditos 

adicionais 
especiais 

adicionais 
extraordinários

6.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

6.000,00 

Foram executados formalmente nos processos administrativos analisados mediante anexo I 

requisitos estabelecidos no artigo 63 da Lei Federal nº 4.320/1964, com exceção 

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor 
e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

§ 1° Essa verificação tem por fim apurar: 

a origem e o objeto do que se deve pagar; 
(Vide Medida Provisória nº 581, de 2012)

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

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por 

o contrato, ajuste ou acôrdo respectivo; 

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

As ausências de atestado no verso das notas fiscais ou ofício anexo ratificando a execução dos 

permanentes, de consumo e de almoxarifado) foram parte 

dos achados do relatório de auditoria entregues aos responsáveis. Findo prazo de adequação 

foram analisados outros processos, os quais atenderam as recomendações propostas.

s Sem Sua Regular Liquidação

Os pagamentos dos processos administrativos efetuados durante o período analisado foram 

todos realizados após sua regular liquidação, em obediência ao art. 60 da lei nº 4.320/1964:

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

Os créditos adicionais foram abertos conforme dita o art. 167, inciso V da CRFB/88,

mediante a forma prevista no inciso III, §1º do art. 43 da lei 4.320/1964: 

Créditos adicionais abertos no exercício                                               
Créditos 

adicionais 
extraordinários

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Foram executados formalmente nos processos administrativos analisados mediante anexo I 

requisitos estabelecidos no artigo 63 da Lei Federal nº 4.320/1964, com exceção 

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor 
e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

(Vide Medida Provisória nº 581, de 2012)
a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por 

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

As ausências de atestado no verso das notas fiscais ou ofício anexo ratificando a execução dos 

permanentes, de consumo e de almoxarifado) foram parte 

dos achados do relatório de auditoria entregues aos responsáveis. Findo prazo de adequação 

foram analisados outros processos, os quais atenderam as recomendações propostas.

s Sem Sua Regular Liquidação

Os pagamentos dos processos administrativos efetuados durante o período analisado foram 

todos realizados após sua regular liquidação, em obediência ao art. 60 da lei nº 4.320/1964:
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Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

Estado do Espírito Santo

Os créditos adicionais foram abertos conforme dita o art. 167, inciso V da CRFB/88,

                          Em R$ 1,00

extraordinários 
Total 

6.000,00

22.000,00

110.000,00

51.000,00

150.000,00

339.000,00

Foram executados formalmente nos processos administrativos analisados mediante anexo I 

requisitos estabelecidos no artigo 63 da Lei Federal nº 4.320/1964, com exceção 

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor 
e documentos comprobatórios do respectivo crédito. 

(Vide Medida Provisória nº 581, de 2012) 
a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação. 

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por 

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

As ausências de atestado no verso das notas fiscais ou ofício anexo ratificando a execução dos 

permanentes, de consumo e de almoxarifado) foram parte 

dos achados do relatório de auditoria entregues aos responsáveis. Findo prazo de adequação 

foram analisados outros processos, os quais atenderam as recomendações propostas. 

s Sem Sua Regular Liquidação 

Os pagamentos dos processos administrativos efetuados durante o período analisado foram 

todos realizados após sua regular liquidação, em obediência ao art. 60 da lei nº 4.320/1964:

20/22 

Câmara Municipal de Colatina 
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto 

Estado do Espírito Santo 

Os créditos adicionais foram abertos conforme dita o art. 167, inciso V da CRFB/88, e 

Em R$ 1,00 

 

6.000,00 

22.000,00 

110.000,00 

51.000,00 

150.000,00 

339.000,00 

Foram executados formalmente nos processos administrativos analisados mediante anexo I 

requisitos estabelecidos no artigo 63 da Lei Federal nº 4.320/1964, com exceção 

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor 

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por 

 

As ausências de atestado no verso das notas fiscais ou ofício anexo ratificando a execução dos 

permanentes, de consumo e de almoxarifado) foram parte 

dos achados do relatório de auditoria entregues aos responsáveis. Findo prazo de adequação 

Os pagamentos dos processos administrativos efetuados durante o período analisado foram 

todos realizados após sua regular liquidação, em obediência ao art. 60 da lei nº 4.320/1964: 



 

 

2.2.33. Despesa 

Não houve desvio de finalidade na execução das despesas correntes em relação aos 

processos analisados conforme anexo I, em observância ao art. 8º, parágrafo único da Lei

complementar nº 101/2000:

2.6.6

No exercício de 2017 foram analisados 25 processos de Dispensa de Licitação e 2 processos 

de inexigibilidade, demonstrados no anexo I. 

Considerando a orientação do 

salienta que os processos administrativos de contratação direta devem seguir algumas etapas 

com fundamento nos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993:

 

2.2.33. Despesa 

Não houve desvio de finalidade na execução das despesas correntes em relação aos 

processos analisados conforme anexo I, em observância ao art. 8º, parágrafo único da Lei

complementar nº 101/2000:

2.6.6. Dispensa

No exercício de 2017 foram analisados 25 processos de Dispensa de Licitação e 2 processos 

de inexigibilidade, demonstrados no anexo I. 

Considerando a orientação do 

salienta que os processos administrativos de contratação direta devem seguir algumas etapas 

com fundamento nos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993:

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetua

liquidação.

2.2.33. Despesa – Desvio de Finalidade

Não houve desvio de finalidade na execução das despesas correntes em relação aos 

processos analisados conforme anexo I, em observância ao art. 8º, parágrafo único da Lei

complementar nº 101/2000: 

Art. 8

lei de diretrizes orçamentárias e observado o disposto na alínea

o Poder Executivo estabelecerá a programação 

mensal de desembolso.

2005)

        

utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em 

exercício diverso daquele em que oco

Dispensa e Inexigibilidade de Licitação

No exercício de 2017 foram analisados 25 processos de Dispensa de Licitação e 2 processos 

de inexigibilidade, demonstrados no anexo I. 

Considerando a orientação do 

salienta que os processos administrativos de contratação direta devem seguir algumas etapas 

com fundamento nos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993:

“Processo administrativo de contratação direta, mediante dis

fundamento nos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, observará normalmente 

os seguintes passos: 1. solicitação do material ou serviço, com descrição clara do 

objeto; 2. justificativa da necessidade do objeto; 3. elaboração

objeto e, nas hipóteses de aquisição de material, das unidades e quantidades a serem 

adquiridas; 4. elaboração de projetos básico e executivo para obras e serviços, no que 

couber; 5. indicação dos recursos para a cobertura da despesa; 

em, pelo menos, três fornecedores do ramo do objeto licitado; • deverão as unidades 

gestoras integrantes do Sistema de Serviços Gerais do Governo Federal adotar 

preferencialmente o sistema de cotação eletrônica; • caso não seja possív

de três propostas de preço, formular nos autos a devida justificativa; 7. juntada aos 

autos do original das propostas; 8. elaboração de mapa comparativo dos preços, 

quando for o caso; 9. solicitação de amostra ou protótipo do produto de menor

se necessário; 10. julgamento das propostas; Tribunal de Contas da União 634 11. 

juntada aos autos dos originais ou cópias autenticadas ou conferidas com o original dos 

documentos de habilitação exigidos do proponente ofertante do menor preço; • 

certificado de registro cadastral pode substituir os documentos de habilitação quanto às 

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetua

liquidação. 

Desvio de Finalidade

Não houve desvio de finalidade na execução das despesas correntes em relação aos 

processos analisados conforme anexo I, em observância ao art. 8º, parágrafo único da Lei

Art. 8. Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a 

lei de diretrizes orçamentárias e observado o disposto na alínea

o Poder Executivo estabelecerá a programação 

ensal de desembolso.

2005) 
        Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão 

utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em 

exercício diverso daquele em que oco

e Inexigibilidade de Licitação

No exercício de 2017 foram analisados 25 processos de Dispensa de Licitação e 2 processos 

de inexigibilidade, demonstrados no anexo I. 

Considerando a orientação do TCU prevista na pág. 633 do

salienta que os processos administrativos de contratação direta devem seguir algumas etapas 

com fundamento nos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993:

Processo administrativo de contratação direta, mediante dis

fundamento nos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, observará normalmente 

os seguintes passos: 1. solicitação do material ou serviço, com descrição clara do 

objeto; 2. justificativa da necessidade do objeto; 3. elaboração

objeto e, nas hipóteses de aquisição de material, das unidades e quantidades a serem 

adquiridas; 4. elaboração de projetos básico e executivo para obras e serviços, no que 

couber; 5. indicação dos recursos para a cobertura da despesa; 

em, pelo menos, três fornecedores do ramo do objeto licitado; • deverão as unidades 

gestoras integrantes do Sistema de Serviços Gerais do Governo Federal adotar 

preferencialmente o sistema de cotação eletrônica; • caso não seja possív

de três propostas de preço, formular nos autos a devida justificativa; 7. juntada aos 

autos do original das propostas; 8. elaboração de mapa comparativo dos preços, 

quando for o caso; 9. solicitação de amostra ou protótipo do produto de menor

se necessário; 10. julgamento das propostas; Tribunal de Contas da União 634 11. 

juntada aos autos dos originais ou cópias autenticadas ou conferidas com o original dos 

documentos de habilitação exigidos do proponente ofertante do menor preço; • 

rtificado de registro cadastral pode substituir os documentos de habilitação quanto às 
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Art. 62. O pagamento da despesa só será efetua

Desvio de Finalidade 

Não houve desvio de finalidade na execução das despesas correntes em relação aos 

processos analisados conforme anexo I, em observância ao art. 8º, parágrafo único da Lei

Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a 

lei de diretrizes orçamentárias e observado o disposto na alínea

o Poder Executivo estabelecerá a programação 

ensal de desembolso. (Vide Decreto nº 4.959, de 2004)

Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão 

utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em 

exercício diverso daquele em que oco

e Inexigibilidade de Licitação

No exercício de 2017 foram analisados 25 processos de Dispensa de Licitação e 2 processos 

de inexigibilidade, demonstrados no anexo I.  

TCU prevista na pág. 633 do

salienta que os processos administrativos de contratação direta devem seguir algumas etapas 

com fundamento nos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993:

Processo administrativo de contratação direta, mediante dis

fundamento nos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, observará normalmente 

os seguintes passos: 1. solicitação do material ou serviço, com descrição clara do 

objeto; 2. justificativa da necessidade do objeto; 3. elaboração

objeto e, nas hipóteses de aquisição de material, das unidades e quantidades a serem 

adquiridas; 4. elaboração de projetos básico e executivo para obras e serviços, no que 

couber; 5. indicação dos recursos para a cobertura da despesa; 

em, pelo menos, três fornecedores do ramo do objeto licitado; • deverão as unidades 

gestoras integrantes do Sistema de Serviços Gerais do Governo Federal adotar 

preferencialmente o sistema de cotação eletrônica; • caso não seja possív

de três propostas de preço, formular nos autos a devida justificativa; 7. juntada aos 

autos do original das propostas; 8. elaboração de mapa comparativo dos preços, 

quando for o caso; 9. solicitação de amostra ou protótipo do produto de menor

se necessário; 10. julgamento das propostas; Tribunal de Contas da União 634 11. 

juntada aos autos dos originais ou cópias autenticadas ou conferidas com o original dos 

documentos de habilitação exigidos do proponente ofertante do menor preço; • 

rtificado de registro cadastral pode substituir os documentos de habilitação quanto às 
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Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular 

Não houve desvio de finalidade na execução das despesas correntes em relação aos 

processos analisados conforme anexo I, em observância ao art. 8º, parágrafo único da Lei

Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a 

lei de diretrizes orçamentárias e observado o disposto na alínea

o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução 

(Vide Decreto nº 4.959, de 2004)

Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão 

utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em 

exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

e Inexigibilidade de Licitação 

No exercício de 2017 foram analisados 25 processos de Dispensa de Licitação e 2 processos 

TCU prevista na pág. 633 do Manual sobre licitações e contratos 

salienta que os processos administrativos de contratação direta devem seguir algumas etapas 

com fundamento nos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993:

Processo administrativo de contratação direta, mediante dis

fundamento nos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, observará normalmente 

os seguintes passos: 1. solicitação do material ou serviço, com descrição clara do 

objeto; 2. justificativa da necessidade do objeto; 3. elaboração

objeto e, nas hipóteses de aquisição de material, das unidades e quantidades a serem 

adquiridas; 4. elaboração de projetos básico e executivo para obras e serviços, no que 

couber; 5. indicação dos recursos para a cobertura da despesa; 

em, pelo menos, três fornecedores do ramo do objeto licitado; • deverão as unidades 

gestoras integrantes do Sistema de Serviços Gerais do Governo Federal adotar 

preferencialmente o sistema de cotação eletrônica; • caso não seja possív

de três propostas de preço, formular nos autos a devida justificativa; 7. juntada aos 

autos do original das propostas; 8. elaboração de mapa comparativo dos preços, 

quando for o caso; 9. solicitação de amostra ou protótipo do produto de menor

se necessário; 10. julgamento das propostas; Tribunal de Contas da União 634 11. 

juntada aos autos dos originais ou cópias autenticadas ou conferidas com o original dos 

documentos de habilitação exigidos do proponente ofertante do menor preço; • 

rtificado de registro cadastral pode substituir os documentos de habilitação quanto às 

Câmara Municipal de Colatina
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Estado do Espírito Santo

do quando ordenado após sua regular 

Não houve desvio de finalidade na execução das despesas correntes em relação aos 

processos analisados conforme anexo I, em observância ao art. 8º, parágrafo único da Lei

Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a 

lei de diretrizes orçamentárias e observado o disposto na alínea 

financeira e o cronograma de execução 

(Vide Decreto nº 4.959, de 2004) (Vide Decreto nº 5.356, de 

Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão 

utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em 

rrer o ingresso. 

No exercício de 2017 foram analisados 25 processos de Dispensa de Licitação e 2 processos 

Manual sobre licitações e contratos 

salienta que os processos administrativos de contratação direta devem seguir algumas etapas 

com fundamento nos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993: 

Processo administrativo de contratação direta, mediante dispensa de licitação, com 

fundamento nos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, observará normalmente 

os seguintes passos: 1. solicitação do material ou serviço, com descrição clara do 

objeto; 2. justificativa da necessidade do objeto; 3. elaboração

objeto e, nas hipóteses de aquisição de material, das unidades e quantidades a serem 

adquiridas; 4. elaboração de projetos básico e executivo para obras e serviços, no que 

couber; 5. indicação dos recursos para a cobertura da despesa; 

em, pelo menos, três fornecedores do ramo do objeto licitado; • deverão as unidades 

gestoras integrantes do Sistema de Serviços Gerais do Governo Federal adotar 

preferencialmente o sistema de cotação eletrônica; • caso não seja possív

de três propostas de preço, formular nos autos a devida justificativa; 7. juntada aos 

autos do original das propostas; 8. elaboração de mapa comparativo dos preços, 

quando for o caso; 9. solicitação de amostra ou protótipo do produto de menor

se necessário; 10. julgamento das propostas; Tribunal de Contas da União 634 11. 

juntada aos autos dos originais ou cópias autenticadas ou conferidas com o original dos 

documentos de habilitação exigidos do proponente ofertante do menor preço; • 

rtificado de registro cadastral pode substituir os documentos de habilitação quanto às 
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Estado do Espírito Santo

do quando ordenado após sua regular 

Não houve desvio de finalidade na execução das despesas correntes em relação aos 

processos analisados conforme anexo I, em observância ao art. 8º, parágrafo único da Lei

Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a 

c do inciso I do art. 4

financeira e o cronograma de execução 

(Vide Decreto nº 5.356, de 

Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão 

utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em 

No exercício de 2017 foram analisados 25 processos de Dispensa de Licitação e 2 processos 

Manual sobre licitações e contratos 

salienta que os processos administrativos de contratação direta devem seguir algumas etapas 

pensa de licitação, com 

fundamento nos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, observará normalmente 

os seguintes passos: 1. solicitação do material ou serviço, com descrição clara do 

objeto; 2. justificativa da necessidade do objeto; 3. elaboração da especificação do 

objeto e, nas hipóteses de aquisição de material, das unidades e quantidades a serem 

adquiridas; 4. elaboração de projetos básico e executivo para obras e serviços, no que 

couber; 5. indicação dos recursos para a cobertura da despesa; 6. pesquisa de preços 

em, pelo menos, três fornecedores do ramo do objeto licitado; • deverão as unidades 

gestoras integrantes do Sistema de Serviços Gerais do Governo Federal adotar 

preferencialmente o sistema de cotação eletrônica; • caso não seja possível a obtenção 

de três propostas de preço, formular nos autos a devida justificativa; 7. juntada aos 

autos do original das propostas; 8. elaboração de mapa comparativo dos preços, 

quando for o caso; 9. solicitação de amostra ou protótipo do produto de menor

se necessário; 10. julgamento das propostas; Tribunal de Contas da União 634 11. 

juntada aos autos dos originais ou cópias autenticadas ou conferidas com o original dos 

documentos de habilitação exigidos do proponente ofertante do menor preço; • 

rtificado de registro cadastral pode substituir os documentos de habilitação quanto às 
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Estado do Espírito Santo 

do quando ordenado após sua regular 

Não houve desvio de finalidade na execução das despesas correntes em relação aos 

processos analisados conforme anexo I, em observância ao art. 8º, parágrafo único da Lei 

Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a 

do inciso I do art. 4o, 

financeira e o cronograma de execução 

(Vide Decreto nº 5.356, de 

Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão 

utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em 

No exercício de 2017 foram analisados 25 processos de Dispensa de Licitação e 2 processos 

Manual sobre licitações e contratos 

salienta que os processos administrativos de contratação direta devem seguir algumas etapas 

pensa de licitação, com 

fundamento nos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, observará normalmente 

os seguintes passos: 1. solicitação do material ou serviço, com descrição clara do 

da especificação do 

objeto e, nas hipóteses de aquisição de material, das unidades e quantidades a serem 

adquiridas; 4. elaboração de projetos básico e executivo para obras e serviços, no que 

6. pesquisa de preços 

em, pelo menos, três fornecedores do ramo do objeto licitado; • deverão as unidades 

gestoras integrantes do Sistema de Serviços Gerais do Governo Federal adotar 

el a obtenção 

de três propostas de preço, formular nos autos a devida justificativa; 7. juntada aos 

autos do original das propostas; 8. elaboração de mapa comparativo dos preços, 

quando for o caso; 9. solicitação de amostra ou protótipo do produto de menor preço, 

se necessário; 10. julgamento das propostas; Tribunal de Contas da União 634 11. 

juntada aos autos dos originais ou cópias autenticadas ou conferidas com o original dos 

documentos de habilitação exigidos do proponente ofertante do menor preço; • 

rtificado de registro cadastral pode substituir os documentos de habilitação quanto às 



 

 

Foram constatados em parte dos processos ausência de alguns dos passos indicados no 

trecho acima, 

dos recursos para a cobertura da despesa; 

fornecedores do ramo do objeto licitado, 

ausência de páginas numeradas

Deste modo, foram encaminhados ao setor responsável as recomendações por meio do 

relatório de auditori

processos mediante relatório final de auditoria processo nº 807.

 

Foram constatados em parte dos processos ausência de alguns dos passos indicados no 

trecho acima, como:

dos recursos para a cobertura da despesa; 

fornecedores do ramo do objeto licitado, 

ausência de páginas numeradas

Deste modo, foram encaminhados ao setor responsável as recomendações por meio do 

relatório de auditori

processos mediante relatório final de auditoria processo nº 807.

informações disponibilizadas em sistema informatizado, desde que o registro tenha 

sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 8.666/1993; • nesse caso, deverá ser 

juntada aos autos cópia do certificado, com as informações respectivas; 12. 

autorização do ordenador de despesa; 13. emissão da nota de empenho; 14. 

assinatura do contrato ou retirada da carta

compra ou ordem de execu

Foram constatados em parte dos processos ausência de alguns dos passos indicados no 

como: Justificativa da necessidade do objeto pelo setor requerente; indicação 

dos recursos para a cobertura da despesa; 

fornecedores do ramo do objeto licitado, 

ausência de páginas numeradas

Deste modo, foram encaminhados ao setor responsável as recomendações por meio do 

relatório de auditoria processo nº 514, sendo atendidas conforme nova verificação dos 

processos mediante relatório final de auditoria processo nº 807.

informações disponibilizadas em sistema informatizado, desde que o registro tenha 

sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 8.666/1993; • nesse caso, deverá ser 

tada aos autos cópia do certificado, com as informações respectivas; 12. 

autorização do ordenador de despesa; 13. emissão da nota de empenho; 14. 

assinatura do contrato ou retirada da carta

compra ou ordem de execu

Foram constatados em parte dos processos ausência de alguns dos passos indicados no 

Justificativa da necessidade do objeto pelo setor requerente; indicação 

dos recursos para a cobertura da despesa; 

fornecedores do ramo do objeto licitado, 

ausência de páginas numeradas.  

Deste modo, foram encaminhados ao setor responsável as recomendações por meio do 

a processo nº 514, sendo atendidas conforme nova verificação dos 

processos mediante relatório final de auditoria processo nº 807.
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informações disponibilizadas em sistema informatizado, desde que o registro tenha 

sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 8.666/1993; • nesse caso, deverá ser 

tada aos autos cópia do certificado, com as informações respectivas; 12. 

autorização do ordenador de despesa; 13. emissão da nota de empenho; 14. 

assinatura do contrato ou retirada da carta

compra ou ordem de execução do serviço, quando for o caso”.

Foram constatados em parte dos processos ausência de alguns dos passos indicados no 

Justificativa da necessidade do objeto pelo setor requerente; indicação 

dos recursos para a cobertura da despesa; pesquisa de preços em, pelo menos, três 

fornecedores do ramo do objeto licitado, elaboração de mapa comparati

Deste modo, foram encaminhados ao setor responsável as recomendações por meio do 

a processo nº 514, sendo atendidas conforme nova verificação dos 

processos mediante relatório final de auditoria processo nº 807.

Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto

informações disponibilizadas em sistema informatizado, desde que o registro tenha 

sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 8.666/1993; • nesse caso, deverá ser 

tada aos autos cópia do certificado, com as informações respectivas; 12. 

autorização do ordenador de despesa; 13. emissão da nota de empenho; 14. 

assinatura do contrato ou retirada da carta-contrato, nota de empenho, autorização de 

ção do serviço, quando for o caso”.

Foram constatados em parte dos processos ausência de alguns dos passos indicados no 

Justificativa da necessidade do objeto pelo setor requerente; indicação 

squisa de preços em, pelo menos, três 

elaboração de mapa comparati

Deste modo, foram encaminhados ao setor responsável as recomendações por meio do 

a processo nº 514, sendo atendidas conforme nova verificação dos 

processos mediante relatório final de auditoria processo nº 807. 
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Estado do Espírito Santo

informações disponibilizadas em sistema informatizado, desde que o registro tenha 

sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 8.666/1993; • nesse caso, deverá ser 

tada aos autos cópia do certificado, com as informações respectivas; 12. 

autorização do ordenador de despesa; 13. emissão da nota de empenho; 14. 

contrato, nota de empenho, autorização de 

ção do serviço, quando for o caso”. 

Foram constatados em parte dos processos ausência de alguns dos passos indicados no 

Justificativa da necessidade do objeto pelo setor requerente; indicação 

squisa de preços em, pelo menos, três 

elaboração de mapa comparati

Deste modo, foram encaminhados ao setor responsável as recomendações por meio do 

a processo nº 514, sendo atendidas conforme nova verificação dos 
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informações disponibilizadas em sistema informatizado, desde que o registro tenha 

sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 8.666/1993; • nesse caso, deverá ser 

tada aos autos cópia do certificado, com as informações respectivas; 12. 

autorização do ordenador de despesa; 13. emissão da nota de empenho; 14. 

contrato, nota de empenho, autorização de 

Foram constatados em parte dos processos ausência de alguns dos passos indicados no 

Justificativa da necessidade do objeto pelo setor requerente; indicação 

squisa de preços em, pelo menos, três 

elaboração de mapa comparativo dos preços

Deste modo, foram encaminhados ao setor responsável as recomendações por meio do 

a processo nº 514, sendo atendidas conforme nova verificação dos 
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informações disponibilizadas em sistema informatizado, desde que o registro tenha 

sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 8.666/1993; • nesse caso, deverá ser 

tada aos autos cópia do certificado, com as informações respectivas; 12. 

autorização do ordenador de despesa; 13. emissão da nota de empenho; 14. 

contrato, nota de empenho, autorização de 

Foram constatados em parte dos processos ausência de alguns dos passos indicados no 

Justificativa da necessidade do objeto pelo setor requerente; indicação 

squisa de preços em, pelo menos, três 

vo dos preços, 

Deste modo, foram encaminhados ao setor responsável as recomendações por meio do 

a processo nº 514, sendo atendidas conforme nova verificação dos 


