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RELATÓRIO FINAL DE AÇÃO DE AUDITORIA 

 

Processo nº: 005063/2021 

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jaguaré 

Responsável: Marcos Antônio Guerra Wandermurem 

Exercício: 2021 

Código da Auditoria: 
IN68/2020 

1.4.14 

Auditor Responsável: Kettini Upp Calvi 

Controlador Geral: Kettini Upp Calvi 

Universo da Auditoria: Execução orçamentária conforme previsto em Lei 
Orçamentária Anual n° 1.538/2020 

Amostra da Auditoria: Repasses efetuados ao Poder Legislativo no 
exercício 2021 

 

1. Objetivo da Auditoria 

Avaliar se os repasses ao Poder Legislativo Municipal obedeceram aos 

dispositivos contidos no § 2° do artigo 29-A da CRFB/88. 

 

2. Metodologia de Trabalho 

Foram analisados os repasses mensais ao Poder Legislativo Municipal, tendo 

por base a Lei Orçamentária Anual n.° 1.538/2020. Foi realizada análise dos 

Relatórios Analíticos emitidos pelo Sistema E&L de Contabilidade acerca dos 

repasses efetuados a Câmara Municipal de Jaguaré, no período correspondente 

de janeiro a novembro e, Ofício Secretaria Municipal de Finanças e 

Administração n.° 000288/2021 contendo informações e base de cálculo sobre 

os repasses efetuados a Casa de Leis de Jaguaré.    

 

3. Documentos Analisados na Amostra da Auditoria: 

Os documentos analisados consistem em Relatórios Analíticos emitidos pelo 

Sistema E&L de Contabilidade acerca dos repasses efetuados a Câmara 

Municipal de Jaguaré, na Lei Orçamentária Anual n.° 1.538/2020 e, Ofício 

Secretaria Municipal de Finanças e Administração n.° 000288/2021. 

 

4. Relatos da Análise dos Documentos 
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Da análise dos relatórios, constatou-se o repasse mensal em doze parcelas 

iguais no montante de R$ 308.333,33 (trezentos e oito mil, trezentos e trinta e 

três reais e trinta e três centavos) reais, correspondendo ao Orçado para o ano 

de 2021 no montante anual de R$ 3.700.000,00 (três milhões e setecentos mil 

reais) reais.   

 

5.  Conclusões da Auditoria 

Ante o exposto, fora constatado no Processo n.° 005063/2021, a observância 

legal de que os repasses ao Poder Legislativo Municipal obedeceram aos 

dispositivos contidos no inciso I e § 2° do artigo 29-A da CRFB/88. O referido 

dispositivo aclara as nuances acerca dos repasses efetuados ao Poder 

Legislativo, senão vejamos: 

Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, 
incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos 
com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, 
relativos ao somatório da receita tributária e das transferências 
previstas no § 5 o do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente 
realizado no exercício anterior: 
 
I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 
100.000 (cem mil) habitantes;  

 
§ 2° Constitui crime de responsabilidade do Prefeito 
Municipal:          
I - efetuar repasse que supere os limites definidos neste 
artigo;          

     II - não enviar o repasse até o dia vinte de cada mês;  
III - enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na Lei 
Orçamentária. 
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Conforme se extrai do texto legal, constitui crime de responsabilidade ao Prefeito 

Municipal o despeito ao limite máximo permitido de repasse a Câmara Municipal. 

No Município em questão, Jaguaré/ES, dada a população ser de até 100.000 

(cem mil) habitantes, conforme aclara o inciso I acima mencionado, não se 

poderá ultrapassar o limite de 7% (sete) por cento a ser repassado anualmente 

para a Câmara Municipal de Jaguaré. O valor orçado para Câmara Municipal de 

Jaguaré para exercício de 2021 corresponde a importância de R$3.700.000,00 

(três milhões e setecentos mil reais) calculado sob o parâmetro arrecadado em 

2020 na importância de R$ 61.268.855,61 (sessenta e um mil milhões, duzentos 

e sessenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e um 

centavos). Conforme se corrobora, o valor mensal repassado ao Poder 

Legislativo mês a mês no exercício de 2021 corresponde a doze parcelas em 

valores iguais de R$ 308.333,33 (trezentos e oito mil, trezentos e trinta e três 

reais e trinta e três centavos), ou seja, o equivalente a 6% (seis) por cento. 

Porquanto, o Poder Executivo de Jaguaré/ES respeita o comando legal contido 

no art. 29-A, inciso I e § 2° da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988.  

 

 

Jaguaré/ES, 01 de Dezembro de 2021 

 

 

 

 

KETTINI UPP CALVI 

CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ 

Portaria n° 350/2021 
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