RELATÓRIO DE GESTÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA
2014

Este relatório apresenta ações da Câmara de Nova Venécia, segundo ano da
Mesa Diretora no exercício de 2014, destacando o princípio da economicidade
e de forma bem administrada pode-se fazer grandes melhorias e aquisições de
equipamentos na estrutura do órgão público, e ainda devolver um valor
significativo não gasto ao executivo.
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 2014 foi promovida economia nos gastos do Legislativo, tendo sido
viabilizada a compra de equipamentos para implementar o trabalho de diversos
setores:
Observando a necessidade de melhoria na área de informatização de todos os
setores foi adquirido através de processo licitatório equipamentos de hardware
e softwares todos originais no valor de R$ 167.460,00.
Não deixando 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 2014. 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, que
também podem contar com o Portal de Transparência que fica instalado na
recepção da entrada da Câmara como pela internet em nosso site.

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 2014, foram efetivamente transferidos do Poder Executivo o
montante de R$ 3.958.378,00, correspondente a 7% da receita tributária e
transferências constitucionais do exercício de 2013, conforme estabelecida no
art. 29-A da CF.

A despesa empenhada atingiu o valor de R$ 3.363.022,42 e a liquidada em R$
3.360.332,18, conforme segue:

Receita
Duodécimo

Despesa
Extra

Liquidada

3.958.378,00 759.772,30 3.360.332,18

Empenhada
3.363.022,42

Extra
1.022.605,88

Do valor recebido, foram restituídos aos cofres da Prefeitura Municipal o
valor de R$ 840.329,31.
Apurou-se em 31 de dezembro de 2014 um saldo de R$ 35.044,93 relativo à
inscrição em Restos a Pagar não Processados e depósitos, tendo um saldo
financeiro de R$ 142.787,03, em conta corrente e aplicações financeiras.
Os gastos com pessoal da Câmara Municipal no exercício, incluídos os
subsídios dos vereadores, foram de R$ 2.687.643,89, correspondente a 2,57%
da Receita Corrente Líquida dos últimos 12 meses, e 56,51% da sua receita
com despesas com folha de pagamento.

LIMITE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO R$
Receita Corrente Liquida: R$ 104.408.678,20
Valor repassado pelo executivo: R$ 3.958.378,00
Limite máximo de gastos com folha de pagamento (70%): R$ 2.770.864,60
Total dos Gastos com folha R$: 2.237.031,71
Percentual dos Gastos com Folha - %: 56,51
Percentual dos Gastos com pessoal - %: 2,57
No final do exercício foi promovido o inventário dos bens patrimoniais e de
almoxarifado, pela comissão designada pela Portaria 1.531/2014.

