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Relatório 

Este relatório apresenta as ações desenvolvidas pela Câmara Municipal de Nova 

Venécia-ES, durante o primeiro ano da Mesa Diretora no biênio 2015/2016. 

Diante do documento, percebe-se que, de forma bem administrada, trabalhando 

com base no princípio da economicidade, é possível fazer melhorias e 

investimentos no órgão público mantendo o compromisso de lidar com seriedade 

e responsabilidade com o dinheiro público. As ações desempenhadas pelos 

vereadores, resumidas em deliberações e aprovações ou não de projetos 

desenvolvidos no município e fiscalização da administração pública municipal, 

são todas feitas com o objetivo de atender o bem comum, zelando por benefícios 

que atendam diretamente aos anseios da sociedade como um todo. 

A atuação das comissões foi fundamental no sentido de dar melhor direção, 

principalmente mediante a projetos pertinentes de dúvidas. Em 2015, o 

Legislativo veneciano realizou debates importantes, relacionados a temas 

relevantes, tudo voltado para a garantia de um futuro promissor ao município. 

No início de 2015, a Câmara de Vereadores passou por uma ampla reforma na 

parte estrutural com o intuito de melhorar o ambiente de trabalho e as 

acomodações, gerando maior conforto e comodidade aos servidores e visitantes. 

Foi concedido aumento salarial aos funcionários, comprovando o 

comprometimento na valorização do servidor. 

A realização de audiências públicas trouxe debates sobre temas importantes, 

junto à sociedade, como a implantação do projeto de estacionamento rotativo e 

os impactos da seca em Nova Venécia e região. 

A devolução de verba ao poder executivo deixa explícito que esse compromisso 

tem sido levado à risca pela Mesa Diretora da Casa de Leis de Nova Venécia, 

tudo feito com o máximo de transparência. No final de 2015, a Câmara devolveu 

ao Poder Executivo para utilizar nas prioridades e necessidades, o montante de 

R$ 568.030,85, recurso referente à economia feita pelo Legislativo Municipal 

sobre o repasse do município à Casa, durante o ano de 2015. Outros R$ 

231.969,15 referente a impostos retidos e rendimentos de aplicação financeira 

foram encaminhados à Prefeitura.  



Treinamentos e cursos de capacitação foram realizados agregando mais 

conhecimentos aos servidores e gerando mais qualificação no funcionamento da 

instituição. Também foram adquiridos diversos equipamentos para atender os 

setores da Casa. 

Os legisladores trabalharam sentido de estimular o bom relacionamento entre o 

Poder Legislativo e a sociedade. A participação dos cidadãos, com críticas, 

sugestões e opiniões - em reuniões, audiências públicas, tribuna popular, 

sessões, por meio da internet, entre outros, ajudou os vereadores a tomarem 

decisões importantes na definição assuntos pertinentes ao município. 

Sessões solenes foram realizadas para homenagear e incentiva atletas do 

município no esporte. Receberam homenagens os atletas campeões da Copa A 

Gazetinha e os atletas amadores que foram destaques durante o ano no futebol, 

futsal, jiu-jitsu, arbitragem, tênis, corrida, entre outras modalidades. 

Em 2015 a Câmara de Vereadores de Nova Venécia lançou oficialmente seu 

Selo Institucional, em reconhecimento ao papel significativo na vida dos 

cidadãos. O selo circula em correspondências da Casa de Leis lançadas no 

município, estado, país e mundo, contribuindo para ampliar a visibilidade da 

Câmara de Vereadores. O objetivo é resgatar e valorizar as ações do órgão em 

detrimento do crescimento do município. 

 

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 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 

ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E FISCAL 

No exercício de 2015 foram efetivamente transferidos do Poder Executivo o 

montante de R$ 4.289.364,00, correspondente a 7% da receita tributária e 

transferências constitucionais do exercício de 2014, conforme estabelecido no 

art. 29-A da Constituição Federal. 

 A despesa empenhada atingiu o valor de R$ 3.730.403,44 e a liquidada em R$ 

3.729.302,19, conforme segue: 

RECEITA DESPESA 

Duodécimo Extra Liquidada Empenhada Extra 

4.289.364,00 873.733,42 3.729.302,19 3.730.403,44 851.667,66 

 

Do valor recebido, foram restituídos aos cofres da Prefeitura Municipal o valor de 

R$ 568.030,85. Além disso, R$ 231.969,15 referente a impostos retidos e 

rendimentos de aplicação financeira, também foram encaminhados ao Poder 

Executivo. 

Apurou-se em 31 de dezembro de 2015 um saldo de R$ 1.101,25 relativo à 

inscrição em restos a pagar não processados e R$ 56.424,16 relativos à 

consignações e depósitos, tendo um saldo financeiro de R$ 156.883,75, em 

conta corrente e aplicações financeiras. 

Os gastos com pessoal da Câmara Municipal no exercício, incluindo os subsídios 

dos vereadores, foram de R$ 3.095.131,46, correspondente a 2,87% da Receita 

Corrente líquida dos últimos 12 meses, e 60,09% de sua receita com despesas 

com folha de pagamento. 

 

LIMITE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO  

Receita corrente líquida: R$ 107.720.140,67 

Valor repassado pelo executivo: R$ 4.289.364,00 

Limite máximo de gastos com folha de pagamento (70%): R$ 3.002.554,80 



Total dos gastos com folha: R$  2.577.644,60 

Percentual dos gastos com folha - %: 60,09 

Percentual dos gastos com pessoal - %: 2,87%  

 

No final do exercício, foi realizado um levantamento dos bens patrimoniais e de 

almoxarifado, pela comissão designada pela portaria nº 1.635/2015. 
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