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Este relatório apresenta as principais ações da Câmara de Nova Venécia 
no exercício de 2013, destacando dois eixos da gestão que dedicou no 
primeiro ano de mandato da atual Mesa Diretora: A melhoria da gestão e 
a transparência no uso dos recursos públicos. 
Na atividade parlamentar, a votação de importantes projetos para a 
cidade,  a atuação das comissões  ganham destaque no dia a dia do 
Legislativo veneciano.  
Ações voltadas à qualificação dos servidores trouxeram novas 
perspectivas ao corpo funcional da instituição.  
Em 2013 foi promovida economia nos gastos do Legislativo, tendo sido 
viabilizada a compra de equipamentos para implementar o trabalho de 
diversos setores, sem deixar de cumprir com os compromissos firmados 
com fornecedores, vereadores e servidores deste Poder, e  sem prejudicar 
o andamento dos trabalhos e a oferta de serviços, tendo o Legislativo 
feito mais com menos recursos. 
 
Nesse exercício, o Legislativo veneciano esteve inserido em importantes 
debates, que tratou de temas relevantes para o município. 
A Câmara Municipal tem procurado atender aos anseios dos venecianos, 
pensando no presente e projetando o futuro. 
O foco da ação legislativa ampliou-se em 2013. Além da apresentação e 
votação de projetos de lei em Plenário, os vereadores trabalharam pela 
aproximação da Câmara com a comunidade. Vereadores e representantes 
da sociedade convivem e trabalham harmonicamente por uma cidade que 
ofereça a seus cidadãos melhor qualidade de vida. 
A relação do Legislativo com a comunidade vem se fortalecendo nos 
últimos anos. Não só as portas da Câmara estão abertas para os 
cidadãos, mas também os vereadores vão ao seu encontro, nas 
comunidades. Nas reuniões, a população faz críticas, opina, compartilha 
as decisões e aponta caminhos para o município. 
Várias ferramentas facilitam a participação do cidadão veneciano na 
definição de temas relativos à cidade: 
 audiências públicas. 
 tribuna popular. 
 comissões permanentes. 
 comissões especiais. 
 comissões temporárias. 
 contato pela Internet. 

 
O envolvimento da população nos debates sobre as propostas para a 
cidade fez crescer o processo de integração entre as democracias 
representativa e participativa. 
 
 
 



        
 

  
 

 

 
 
PROCESSO LEGISLATIVO 
O processo legislativo do período em análise transcorreu atendendo todos  
os preceitos do regime democrático de direito, desde a liberdade do ato 
eleitoral ao exercício do mandato de todos os parlamentares, na mais alta 
amplitude de seus direitos e liberdade de expressão. 
Nas atribuições de suas atividades esta Casa vem exercendo o controle, 
fiscalizando com responsabilidade e legislando em resposta aos anseios da 
comunidade, com independência e em consonância com os demais 
poderes constituídos. 
 
ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO 
ASPECTOS DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E 
FISCAL 
No exercício de 2013, foram efetivamente transferidos do Poder Executivo 
o montante de R$ 3.652.593,00, correspondente a 7% da receita 
tributária e transferências constitucionais de R$ 54.004.776,99 do 
exercício de 2012, conforme estabelecida no art. 29-A da CF. 
Durante o exercício não houve suplemento das dotações orçamentárias. 
A despesa empenhada atingiu o valor de R$ 3.162.735,21 e a liquidada 
em R$ 3.150.396,56, conforme segue: 
 

 
Mês 

Receita Despesa 

 Duodécimo Extra Orçamentária Extra 

 
Janeiro 

R$ 315.027,00 R$ 53.520,04 R$ 206.701,22 R$ 49.563,51 

 
Fevereiro 

R$ 315.027,00 R$ 49.008,09 R$ 235.569,44 R$ 36.963,20 

 
Março 

R$ 315.027,00 R$ 57.462,23 R$ 251.190,36 R$ 40.329,52 

 
Abril 

R$ 315.027,00 R$ 56.098,62 R$ 265.115,16 R$ 38.955,18 

 
Maio 

R$ 315.027,00 R$ 57.449,30 R$ 237.965,48 R$ 41.474,57 

 
Junho 

R$ 315.027,00 R$ 59.173,02 R$ 252.763,02 R$ 43.626,31 

 
Julho 

R$ 315.027,00 R$ 57.991,93 R$ 257.442,71 R$ 44.869,58 

 
Agosto 

R$ 315.027,00 R$ 57.578,79 R$ 261.157,94 R$ 42.749,90 

 
Setembro 

R$ 315.027,00 R$ 65.896,80 R$ 287.850,48 R$ 49.255,56 

 
Outubro 

R$ 272.450,00 R$ 56.701,18 R$ 258.575,05 R$ 42.543,45 

 
Novembro 

R$ 272.450,00 R$ 54.885,39 R$ 250.541,29 R$ 40.986,95 

 
Dezembro 

R$ 272.450,00 R$ 69.784,28 R$ 332.155,43 R$ 50.163,06 

 
Do valor recebido, foram restituídos aos cofres da Prefeitura Municipal o 
valor de R$ 183.296,51. 



        
 

  
 

 

Apurou-se em 31 de dezembro um saldo de R$284.455,54 relativo à 
inscrição em Restos a Pagar e depósitos, tendo um saldo financeiro de R$ 
647.904,10, em conta corrente e aplicações financeiras. 
 
Os gastos com pessoal da Câmara Municipal no exercício, incluídos os 
subsídios dos vereadores, foram de R$ 2.627.943,29, correspondente a 
2,76% da Receita Corrente Líquida dos últimos 12 meses, e 61,86% da 
sua receita com despesas com folha de pagamento. 
 
LIMITE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO R$ 

Receita Corrente Liquida  R$ 95.293.045,80 

Valor repassado pelo executivo  R$ 3.652.593,00 

Limite máximo de gastos com folha de pagamento  (70%)  R$ 2.556.815,10 

Total dos Gastos com folha      R$ 2.259.587,60 

Percentual dos Gastos com Folha  - %   61,86 

Percentual dos Gastos com pessoal -  %  2,76 

 
 
No final do exercício foi promovido o inventário dos bens patrimoniais e de 
almoxarifado, pela comissão designada pela Portaria 1.475/2013. 
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