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Relatório  Administrativo 

 
G E S T Ã O 2007 

1°.1.2007 à 31.12.2007 
 
 

RELATÓRIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

DE QUEVEDOS 

 Como prevê o Art. 39 e 40, Inciso XII do Regimento Interno desta Egrégia Casa 

Legislativa, encaminha-se Relatório sobre a gestão das atividades realizadas, relativas ao 

Exercício de 2007, no que se refere à Administração do Poder Legislativo até a data de 31 de 

Dezembro de 2007, sendo o período Legislativo de 1° de fevereiro a 15 de julho e de 1° de 

agosto a 31 de dezembro – Lei Orgânica Municipal, Art. 9°. 

  1. Identificação dos responsáveis pelo Poder Legislativo no período compreendido 

de 1° .1.2007 a 31.12.2007. 

  Endereço da Câmara de Vereadores: Rua Lindolfo Quevedo, 53 

Quevedos/RS  CEP: 98.140-000  

E-mail: cmvqrs@yahoo.com.br   Homepage: www.camaraquevedos.rs.gov.br  

Fone/FAX: (55) 3279 1025 

 

Mesa Diretora 

Presidente: Vereador Ari Rosa Peixoto - PP 

Vice-Presidente: Vereador Valderi dos Santos Pereira - PP 

1°  Secretário: Vereador Amilton Luiz Dalmolin Baggio - PSDB 

2°  Secretário: Vereador Domingos Soares da Silva - PMDB 

  Endereço residencial do Presidente 

. São João (Interior) – Estrada Quevedos/Tupanciretã  

. Quevedos/RS  . CEP: 98.140-000 . Celular: 99090290 

. Fone/FAX: (55) 3279 1025 

 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final: 

Presidente: Vereadora Maria Sartori de Vargas 
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Vice-Presidente: Vereador Alcemar Silveira de Lima 

Relator: Vereador Domingos Soares da Silva 

 

Comissão de Orçamento e Finanças: 

Presidente: Vereador Cláudio Chaves Maia 

Vice-Presidente: Vereadora Ana Aracy do Nascimento Lampert  

Relator: Vereador Valderi dos Santos Pereira 

  Consultor Jurídico: Dr. Mário César Vianna Portinho – OAB/RS n° 14.450 (Contrato de 

Prestação de Serviços de Consultoria Jurídica n° 6, de 2.1.2007) 

 

  Assessor Legislativo: Celso de Jesus Alves Bueno (Portaria Administrativa n° 1, de 

3.1.2005, alterada pela Portaria Legislativa n° 3, de 30.7.2007, que passou a denominar-se 

Diretor Geral) 

 

  Responsável pelo Sistema de Controle Interno da Câmara (Setorial): Celso de Jesus 

Alves Bueno (Decreto Municipal n° 398, de 2.5.2005) 

 

Informações Suplementares: 

  Quanto a composição da Câmara de Vereadores, cabe informar que durante este 

exercício foi convocado 1 (um) Vereador Suplente por motivo de licença saúde do Titular, a 

saber:  

. Vereador Luis Saulo Salles, que substituiu a Vereadora Mercedes Janeti Di Fanti dos 

Santos em licença saúde, pelo período de 30 (trinta) dias a contar do dia 4 de maio (Convocação 

n° de 3 de maio de 2007). 

 

  2. Informações Orçamentárias, Financeiras e Administrativas: 

  2.1. Informações sobre os Repasses Financeiros recebidos 

Banco: Banco do Estado do Rio Grande do Sul – BANRISUL 

Agência: 0893    C/C: 04.025354.0-0 

Rua Humaitá, n° 23   Quevedos/RS  CEP: 98.140-000 
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Mês 
 

Data do recebimento 
 
Valor recebido (R$) 

Janeiro 17 e 24 8.000,00 
Fevereiro 1, 6, 8 e 28 18.200,00 
Março 1, 8 e 21 28.500,00 
Abril 24 15.000,00 
Maio 8 e 29 17.500,00 
Junho 18 e 22 17.000,00 
Julho 11 e 24 18.000,00 
Agosto 15 e 21 13.500,00 
Setembro 3, 4, 5, 6 e 24 30.522,61 
Outubro 3, 5, 10, 16 e 24 42.616,21 
Novembro 12, 20 e 23 36.500,00 
Dezembro 5, 12, 27 e 28 70.000,00 
Total repassado  315.338,82 

 

Saldo em Banco do Poder Legislativo em 31.12.2007 (conforme extrato bancário): 

R$ 3.108,86 

Saldo do Boletim: R$ 3.116,92 

Saldo pelo extrato bancário em 31.12.2007: R$ 3.108,86 

  Restos a Pagar em 31.12.2007: R$ 2.471,36 

1. INSS (Empenhos n° 4365 e 4491) ...........................................................R$  2.471,36. 

 Previsão orçamentária para o Exercício 2007: R$ 353.000,00 – Lei Municipal n° 517, 
de 15.12.2006. 

  Previsão de Orçamento do Município para o Exercício de 2007: R$ 6.070.000,00 – 

Lei Municipal n° 517, de 15.12.2006. 

  Receita Base de Cálculo – Exercício 2006: R$ 4.817.573,26 

  Limite Legal (CF, Art. 29-A, Inciso I): 8%: R$ 385.405,86 

  Gastos Totais da Câmara em 2007: R$ 315.873,52 => 6,55% 

 

  Todas as tarefas financeiras foram realizadas em conjunto com a Tesouraria Municipal 

devido ao fato de que a Câmara não possui pagadoria, diferenciando apenas o Ordenador de 

Despesas e os empenhos encontram-se na Tesouraria devidamente quitados e arquivados com 

seus respectivos comprovantes. 
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Despesas  Valor (R$) 

Construção do prédio da Câmara de Vereadores 104.259,02 

Subsídios Vereadores 86.249,47 

INSS dos Agentes Políticos 20.755,90 

Vencimentos Servidor 18.444,00 

INSS Servidor 4.227,08 

Serviços de consultoria 16.845,60 

Serviços técnicos profissionais 5.279,00 

Material de expediente 1.333,80 

Material de Processamento de dados 415,00 

Serviços de publicidade e propaganda/promoção Instituição 6.847,20 

Diárias 15.646,23 

Serviços gráficos 509,70 

Materiais elétrico/eletrônico  8,90 

Serviços de manutenção de softwares 2.572,00 

Manutenção e conservação de equipamentos de 

processamento de dados 

150,00 

Serviços de seleção e treinamentos 8.092,00 

Manutenção e conservação de equipamentos 50,00 

Serviços de comunicação em geral 300,00 

Aluguel de imóvel (prédio da Câmara) 4.200,00 

Serviços de energia elétrica 765,08 

Serviços de telecomunicações 3.176,83 

Serviços de áudio, vídeo e fotos 868,00 

Serviços de processamento de dados 504,00 

Materiais de consumo 4.862,71 

Despesas de Teleprocessamento 572,00 

Estudos e projetos 1.500,00 

Material para festividades e homenagens 468,00 

Outros serviços 2.500,00 
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Assinatura de periódicos e anuidades 50,00 

Máquinas, utensílios e equipamentos  368,00 

Equipamentos de processamento de dados 3.914,00 

Mobiliário em geral 140,00 

T O T A L  315.873,52 

 

  No Exercício de 2007, a Câmara contabilizou o valor total com despesas, R$ 315.873,52 

(trezentos e quinze mil, oitocentos e setenta e três mil e cinqüenta e dois centavos), não 

ultrapassando o seu limite em relação ao seu orçamento e que corresponde a 6,55% (seis 

vírgula cinqüenta e cinco por cento) do valor da receita base de cálculo do exercício de 2006.  

 

  3. Do controle dos limites constitucionais 

  3.1. Limite das despesas totais do Legislativo com Folha de Pagamento 

  Em conformidade com a Constituição da República, informamos que a população de 

Quevedos até 31.12.2007 era de, aproximadamente, 2.732 habitantes, o limite de 70% da receita 

da Câmara, 8% sobre as receitas efetivamente arrecadadas em 2006 com a folha de pagamento 

foi obedecido, sendo a despesa com folha de pagamento o valor de R$ 129.676,45 (cento e vinte 

e nove mil, seiscentos e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) situando-se o Poder 

Legislativo no patamar de 41% (quarenta e um por cento) sobre os gastos totais e a 2,33% (dois 

vírgula trinta e três por cento) sobre a Receita Corrente Líquida. 

Categoria Econômica Valor – R$ 

Subsídios 86.249,47 

INSS – Agentes Políticos 20.755,90 

Sessões Extraordinárias 0,00 

Sub-T o t a l 107.005,37 

Vencimentos e Vantagens Fixas Servidores 18.444,00 

INSS – Servidores 4.227,08 

T O T A L  129.676,45 

 

 Das despesas com servidor, a Câmara gastou até 31 de dezembro, o valor de R$ 

18.444,00 (dezoito mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais), sendo que até abril o salário 
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pago era de R$ R$ 1.036,00 (um mil e trinta e seis reais), passando no mês de maio (Lei 

Municipal n° 530, de 18.5.2007) a vigorar com valor de R$ 1.135,00 (um mil, cento e trinta e 

cinco reais) e no mês de agosto, R$ 1.625,00 (um mil, seiscentos e vinte e cinco reais) devido a 

alteração de função promovida pela LM n° 531, de 3.7.2007. O gasto com a Previdência Social 

foi de R$ 4.227,08 (quatro mil, duzentos e vinte e sete reais e oito centavos).  

  Para fins de atendimento da Lei Municipal n° 444, de 19.8.2004, que fixou os subsídios 

dos Vereadores, houve o desconto em folha de pagamento por falta em sessão ordinária sem 

justificativa legal dos seguintes Vereadores: 

. Ver. Amilton Luiz Dalmolin Baggio – Resolução de Mesa n° 5, de 5.4.2007 

. Verª Mercedes Janeti Di Fanti dos Santos – Resolução de Mesa n° 8, de 22.5.2007 

  . Verª Ana Aracy do Nascimento Lampert – Resolução de Mesa n° 14, de 8.8.2007 

 . Ver. Cláudio Chaves Maia – Resolução de Mesa n° 20, de 11.12.2007 

 . Ver. Domingos Soares da Silva – Resolução de Mesa n° 20, de 11.12.2007 

   

  3.2. Remuneração dos Vereadores 

  Em obediência ao que estabelece o Art. 29, VII, da Constituição Federal de 1988, o 

limite total dos Vereadores, com sessão extraordinária foi de R$ 0,00 e foi realizada 1 (uma) 

sessão extraordinária sem indenizações. 

 Adicionalmente, informamos que a remuneração individual do Vereador é de R$ 755,68 

(setecentos e cinqüenta e cinco e sessenta e oito centavos), sendo que o Presidente da Câmara 

recebe o valor mensal de R$ 1.133,52 (um mil, cento e trinta e três reais e cinqüenta e dois 

centavos) equivalente à remuneração mensal até dezembro de 2007 (LM n° 529, de 18.5.2007) 

onde a revisão nos valores percebidos pelos Vereadores, ficou no patamar de 4,27% (quatro 

vírgula vinte e sete por cento por cento), sendo que os Vereadores, conforme a LM n° 444, de 

19.8.2004, percebem unicamente o subsídio mensal, deixando de ser pago inclusive a verba de 

representação ao Presidente do Poder Legislativo.  

Categoria Econômica Valor – R$ 

Subsídios 86.249,47 

INSS – Agentes Políticos 20.755,90 

Sessões Extraordinárias 0,00 

Sub-T o t a l 107.005,37 
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  Em relação aos gastos com Folha de Pagamento dos Agentes Políticos neste ano de 

2007, foram gastos R$ 107.005,37 (cento e sete mil, cinco reais e trinta e sete centavos). 

 

  3.3. Diárias  

  Em relação ao pagamento de diárias, teve-se um gasto neste período de R$ 15.646,23 

(quinze mil, seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e três centavos), onde conforme o Decreto 

n° 3.048, de 6 de maio de 1999, Art. 214, §8° e Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, Art. 28, 

§8°, houve recolhimento de contribuição previdenciária sobre estas, ficando assim descrito: 

Beneficiado Valor (R$) 
Alcemar Silveira de Lima  1.170,29 

Amilton Luiz Dalmolin Baggio  1.335,18 

Ana Aracy do Nascimento Lampert  1.176,28 
Ari Rosa Peixoto  3.701,51 

Cláudio Chaves Maia  1.731,76 

Celso de Jesus Alves Bueno 2.302,13 
Domingos Soares da Silva 0,00 

Maria Sartori de Vargas 1.731,76 

Mercedes Janeti Di Fanti dos Santos 2.497,32 
Valderi dos Santos Pereira 0,00 

T O T A L  15.646,23 
 

  Houve a devolução de diárias no valor de R$ 576,87 (quinhentos e setenta e seis reais e 

oitenta e sete centavos) do Vereador Cláudio Chaves Maia produzida através da Resolução de 

Mesa n° 10, de 4.6.2007 devido a não comprovação de participação mínima em curso na cidade 

de Porto Alegre/RS, nos dias 9 a 11 de maio de 2007 que teve como organizador a ASCAM/RS 

– Associação dos Servidores das Câmaras Municipais do Rio Grande do Sul. Foi empenhada e 

paga uma diária, de forma errônea, a servidora Cíntia Letícia Copetti, sendo descontado este 

valor do total das despesas com diárias do Poder Legislativo.  

 

  4. Das metas previstas no PPA, na LDO e LOA 

 As metas previstas nos orçamentos obtiveram previsão e realização parcial até a 

presente data, onde foi dado início às obras para a construção do prédio da Câmara de 

Vereadores. Cabe informar que foram realizados os seguintes contratos após o Edital de 

Tomada de Preços n° 1, de 5 de julho de 2007, para início da construção da Câmara: 



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEVEDOS 
Estado do Rio Grande do Sul 
“O Poder unido é mais forte.” 

 

 

“O Dirigente do Estado deve ter a competência para antecipar os problemas que ele vai enfrentar  e, ao antecipar os 

problemas,  remediá-los, não permitindo que o tempo corroa a sua autoridade.” – Maquiavel 

Rua Lindolfo Quevedo, 53  - Quevedos/RS - 98.140-000 - Fone/Fax: (55) 3279 1025 - E-mail: cmvqrs@yahoo.com.br   

Homepage: www.camaraquevedos.rs.gov.br  

 

1. Contrato n°  1, de 13.8.2007, contratação de mão-de-obra para a execução das 

Fases 1 a 3 da construção do prédio da Câmara de Vereadores. Vencedor da 

licitação: Romário Dutra Ferreira. Valor: R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais). Prazo 

para execução: 140 (cento e quarenta) dias  

2. Contrato n°  2, de 16.8.2007, aquisição de pré-lajes e madeiras para a construção 

do prédio da Câmara. Vencedor da licitação: Madeireira Schmitt (Aclécio Bolson): 

valor: R$ 11.343,05 (onze mil, trezentos e quarenta e três reais e cinco centavos). 

Prazo de execução: parceladamente, conforme requisição do construtor 

3. Contrato n°  3, de 16.8.2007, aquisição de materiais para a construção do prédio da 

Câmara de Vereadores. Vencedora: Bayer & Einloft Ltda. (Ferragem Quevedos). 

Valor: R$ 48.019,96 (quarenta e oito mil, dezenove reais e noventa e seis centavos). 

Prazo de execução: parceladamente, conforme requisição do construtor 

4. Contrato n°  4, de 28.8.2007, contratação de Pessoa Física para serviços de 

vigilância noturna no terreno da obra da Câmara – Rudimar Santos Vieira, com 

valor de R$ 2.440,00 (dois mil, quatrocentos e quarenta reais) 

5. Contrato n°  5, de 24.8.2007, contratação de mão-de-obra para a execução de 

serviços profissionais para a realização nesta etapa do projeto, as esperas 

necessárias às instalações elétricas e hidrossanitárias fundamentais. Contratado: 

Romário Dutra Ferreira. Valor: R$ 800,00 (oitocentos reais). Prazo de execução: 120 

(cento e vinte) dias 

 Foram gastos até 31.12.2007, com a construção do prédio, um total de R$ 104.259,02 

(cento e quatro mil, duzentos e cinqüenta e nove reais e dois centavos), sendo a que a dotação 

inicial era de R$ 133.500,00 (cento e trinta e três mil e quinhentos reais). Desse valor destaca-se 

o recolhimento para a Previdência Social o valor de R$ 6.288,50 (seis mil, duzentos e oitenta e 

oito reais e cinqüenta centavos). Algumas aquisições e contratações foram feitas fora da licitação 

devido a que a Comissão de Licitações deixou de forma muitos itens necessários para o 

andamento da obra nas Fases 1 a 3, sendo estes: 

1. contratação da Arq. Aline Tietbhol Ramos, para a prestação de serviços 

profissionais  para a elaboração de planilha orçamentária, cronograma físico-

financeiro e cronograma de desembolso para a Câmara de Vereadores, no valor de 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) 
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2. da Empresa Clarindo Pereira Bueno ME (Serraria), compra de madeiras para a 

instalação da obra, no valor de R$ 1.846,00 (um mil, oitocentos e quarenta e seis 

reais) 

3. da Empresa Eraldo César Vilagran (Serralheria), a aquisição de chapas 

galvanizadas para a confecção de calhas e algerosas com valor de R$ 2.359,50 

(dois mil, trezentos e cinqüenta e nove reais e cinqüenta centavos) 

4. a Empresa OBRA SR Construtora Ltda., para a prestação de serviços 

profissionais para a construção de muro de contensão lateral, entrada para rede 

elétrica e calçada no terreno da Câmara de Vereadores, no valor de R$ 1.224,00 

(um mil, duzentos e vinte e quatro reais) 

5. da Empresa Bayer & Einloft (Ferragem Quevedos), a aquisição de materiais que 

não constaram na lista licitada e que se faziam necessários para a execução das 

Fases 1 a 3, no valor de R$ 4.187,81 (quatro mil, cento e oitenta e sete reais e 

oitenta e um centavos) 

 

  5. Da administração dos bens 

  Até a presente data deste exercício financeiro de 2007 foram inventariados, física e 

contabilmente, os bens móveis da Câmara Municipal sendo que não foram encontradas 

diferenças em relação à escrituração contábil ou registro no Setor de Compras e Patrimônio da 

Prefeitura Municipal. 

 Relação das principais aquisições pela Câmara no Exercício de 2006: 

1. 1 (um) Nobreak SMS 60V.......................................................................R$ 290,00 

2. 1 (um) Microcomputador Pentium IV...................................................R$ 1.131,00 

3. 1 (um) monitor Marca Samsumg, 14”, SyncMaster 592v.......................R$ 365,00 

4. 1 (um) kit multimídia marca KMex............................................................R$ 35,00 

5. 1 (uma) Multifuncional (xerocadora, copiadora, impressora, 

scanner)...............................................................................................R$ 2.300,00 

6. 1 (um) transformador de voltagem..........................................................R$ 118,00 

7. 1 (uma) webcam marca KMex..................................................................R$ 60,00 

8. 1 (um) fone de ouvido com microfone......................................................R$ 18,00 

  Total das aquisições no Exercício de 2007 pela Câmara de Vereadores: R$ 4.317,00 

(quatro mil, trezentos e dezessete reais). 
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  Despesas da Câmara 

Despesas Valor (R$) 

Construção do prédio da Câmara de Vereadores 104.259,02 

Serviços de consultoria 16.845,60 

Serviços técnicos profissionais 5.279,00 

Material de expediente 1.333,80 

Material de Processamento de dados 415,00 

Serviços de publicidade e propaganda/promoção Instituição 6.847,20 

Diárias 15.646,23 

Serviços gráficos 509,70 

Materiais elétrico/eletrônico  8,90 

Serviços de manutenção de softwares 2.572,00 

Manutenção e conservação de equipamentos de 

processamento de dados 

150,00 

Serviços de seleção e treinamentos 8.092,00 

Manutenção e conservação de equipamentos 50,00 

Serviços de comunicação em geral 300,00 

Aluguel de imóvel (prédio da Câmara) 4.200,00 

Serviços de energia elétrica 765,08 

Serviços de telecomunicações 3.176,83 

Serviços de áudio, vídeo e fotos 868,00 

Serviços de processamento de dados 504,00 

Materiais de consumo 4.862,71 

Despesas de Teleprocessamento 572,00 

Estudos e projetos 1.500,00 

Material para festividades e homenagens 468,00 

Outros serviços 2.500,00 

Assinatura de periódicos e anuidades 50,00 

Máquinas, utensílios e equipamentos  368,00 

Equipamentos de processamento de dados 3.914,00 
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Mobiliário em geral 140,00 

T O T A L  186.197,07 

 

  Para manutenção dos serviços administrativos da Câmara, excluída a folha de 

pagamento, houve um gasto total no Exercício de 2007 de R$ 186.197,07 (cento e oitenta e seis 

mil, cento e noventa e sete reais e sete centavos). 

 

  6. Da Administração de Pessoal 

  Neste período não houve concurso público e nem contratações de servidores. 

 

  6.1. Revisões e aumento de remunerações 

  1. Lei Municipal n°  444 de 19.8.2004, que fixou os Subsídios dos Vereadores 

  2. Lei Municipal n°  529, de 18.5.2007, que concedeu aos ocupantes dos cargos de 

Vereadores, de Prefeito, de Vice-Prefeito e aos Secretários Municipais, a revisão geral que trata 

o Inciso X do Art. 37 da Constituição Federal 

  3. Lei Municipal n°  530, de 18.5.2007, que concede aumento real aos servidores da 

Câmara  Municipal de Vereadores 

• A revisão geral anual aos subsídios dos Agentes Políticos que tratou a Lei Municipal n° 

529, foi concedida quando da revisão dos vencimentos do funcionalismo público 

municipal, sendo que os subsídios dos Vereadores não estão vinculados ao dos 

Deputados Estaduais. 

Foram concedidas licenças a Vereadores durante o Exercício de 2007, já informado 

anteriormente.  

 

  7. Outros fatores relevantes 

  A Câmara de Vereadores realizou os seguintes contratos no Exercício de 2007: 

a) Contrato de aquisição do Informativo IGAM n°  1 – informativo e consultoria técnica, 

até 31.12.2007, valor mensal de R$ 537,45 (quinhentos e trinta e sete reais e quarenta e 

cinco centavos). 

b) Contrato de Prestação de Serviços n°  1 – Empresa Jornalística BL Ltda., do 

Município de São Pedro do Sul tendo como objeto a publicação dos atos da Câmara de 
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Vereadores, valor mensal R$ 180,00 (cento e oitenta reais) mensal, validade até 

31.12.2007. 

c) Contrato de Prestação de Serviços n°  2 – Prosis Informática, Processamento, 

Sistema e Comércio Ijuí Ltda., manutenção do Sistema de Automação do Processo 

Legislativo – SAPL, validade até 31.12.2007 e com valor mensal de R$ 210,00 (duzentos 

e dez reais).  

d) Contrato de Prestação de Serviços n°  3 – RURALTEC TELEFONIA RURAL, 

comunicação multimídia (internete via rádio), acesso a internet, mensalidade R$ 52,00 

(cinqüenta e dois reais), com validade até 31.12.2007. 

e) Contrato de Prestação de Serviços n° 4 – IJUICOMP INFORMÁTICA LTDA, adesão 

aos serviços de manutenção e hospedagem de site da Câmara de Vereadores na 

internet, validade de 31.12.2007, valor mensal de R$ 40,00 (quarenta reais). 

f) Contrato de Prestação de Serviços n°  5 – Rádio Municipal São-pedrense, espaço 

para divulgação em rádio, valor mensal R$ 358,60 (trezentos e cinqüenta e oito reais e 

sessenta centavos) e com validade até 31.12.2007. 

g) Contrato de Prestação de Serviços n°  6 – Dr. Mário César Vianna Portinho - 

OAB/RS n° 14.450 para Consultoria Jurídica até 31.12.2007, no valor mensal de R$ 

700,00 (setecentos reais). 

h) Contrato de Prestação de Serviços n°  7 – Empresa OBRA SR Construtora Ltda, para 

a prestação de serviços profissionais para a construção de muro de contensão lateral, 

entrada para rede elétrica e calçada no terreno da Câmara de Vereadores, no valor de 

R4 1.224,00 (um mil, duzentos e vinte e quatro reais) com prazo de execução de 20 

(vinte) dias. 

i) Contrato de Prestação de Serviços n°  8 – IGAM Corporativo Cursos e Assessoria, 

com o objetivo de reestruturar o plano de cargos da Câmara de Vereadores, no valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pagos em 2 (duas) parcelas e com prazo de execução de 

60 (sessenta) dias. 

j) Contrato de Prestação de Serviços n°  9 – Arq. Aline Tietbhol Ramos, para a 

prestação de serviços profissionais para a elaboração de planilha orçamentária, 

cronograma físico-financeiro e cronograma de desembolso para a Câmara de 

Vereadores, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) com prazo de 

execução de 10 (dez) dias. 
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k) Aditamento n°  1 ao Contrato de Prestação de Serviços n°  4, de 24.1.2005 – Olimar 

da Silveira Braz, locação do prédio da Câmara, 31.12.2007, valor mensal R$ 350,00 

(trezentos e cinqüenta reais).  

 

  7.1. Do Processo Legislativo: 

 No que se refere ao processo legislativo, tramitaram neste período: 

a) Indicações: 14 

b) Pedidos de Providências: 40 

c) Pedidos de Informações: 06 

d) Resoluções Legislativas: 04 

e) Resoluções de Mesa: 20 

f) Projetos de Lei do Legislativo: 07 

g) Projeto de Lei Complementar: 02 

h) Projetos de Lei do Executivo: 28 – sendo que dois foram arquivados 

i) Portarias Legislativas: 03 

j) Moção do Legislativo: 28 

k) Decretos Legislativos: 12 

l) Requerimentos: 25 

  Foram realizadas 46 (quarenta e seis) sessões ordinárias e não houve realização de 

sessão extraordinária no período e na data de 14.9.2007 foi realizada 1 (uma) Sessão Solene 

com o objetivo de homenagear os Ex-Patrões, Patrões e o CTG Mangueira de Pedra pela 

passagem do seu 30° aniversário de fundação (Decreto Legislativo n° 4,  de 10.8.2007).  

  O Vereador Ari Peixoto (Presidente) foi substituído nas seguintes datas pelo Vereador 

Valderi dos Santos Pereira (Vice-Presidente): 

  . de 17 a 20 de abril 

  . de 4 a 7 de dezembro 

  Foi instituída Comissão de Inquérito através da Resolução Legislativa n° 3, de 

14.3.2007, em atendimento ao Regimento Interno, Artigos 53, 55 e 56 para apurar possíveis 

irregularidades relativas a aquisição de materiais para a execução do Programa Morar  Melhor, 

nos exercícios de 2002 à 2004 e concluiu seus trabalhos em 25.9.2007. 

 Para atender a Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às publicações oficiais 

a Câmara de Vereadores de Quevedos torna público seus atos e/ou relatórios através do quadro 
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mural, publicação semanal ou mensal quando for o caso no Jornal Cidadão de São Pedro do Sul 

e na sua página na internet – www.camaraquevedos.rs.gov.br.  

  Para fins de atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal – Art. 48, Parágrafo único, 

também foram realizadas audiências públicas na Câmara de Vereadores para: 

  . LDO 

  . LOA 

  . apresentação de Relatórios de Gestão da Saúde – Inciso II do Art. 12 da Lei Federal n° 

8.689, de 27.7.1993 

 . avaliação das metas fiscais 

   

 Anexos ao presente, estão: 

I) Lei Municipal n° 444, de 19.8.2004, que fixou os Subsídios dos Vereadores para a 

Legislatura 2005/2008; 

II) Lei Municipal n° 529, de 18.5.2007, que estende aos ocupantes dos cargos de 

Vereadores, de Prefeito, de Vice-Prefeito e aos Secretários, a revisão geral que trata 

o Inciso X do Art. 37 da Constituição Federal de 1988. 

III) Lei Municipal n° 530, de 18.5.2007, que concede o aumento real nos vencimentos 

dos Servidores da Câmara Municipal de Vereadores; 

IV) Lei Municipal n°  531, de 3 de julho de 2007, que dispõe sobre o quadro de 

funcionários públicos do Poder Legislativo; 

V) Resolução Legislativa n° 3, de 14.3.2007, que institui Comissão de Inquérito em 

atendimento ao Regimento Interno, Artigos, 53, 55 e 56.  

VI) Demonstrativo dos cálculos da despesa com pessoal; 

VII) Conciliação de saldo bancário em 31.12.2007 e extrato bancário; 

VIII) Inscrição em Restos a Pagar; 

IX) Razão – período de 1.1.2007 a 31.12.2007; 

X) Gastos efetuados no período; 

XI) Relatório de Empenhos, Pagos ou Liquidados – Diárias – 2007; 

XII) Relatório de Empenhos, Pagos ou Liquidados – aquisições – 2007; 

XIII) Empenhos Pagos no período; 

XIV) Balancete das Despesas do período de 1.1.2007 a 31.12.2007; 
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XV) Demonstrativo das Despesas com Pessoal e do Atendimento dos Limites da LRF – 

mês de Dezembro de 2007 e publicação no jornal; 

XVI) Balancete mensal – Dezembro/2007; 

XVII) Quadro da Estrutura Administrativa da Câmara; 

XVIII) Declaração de Obras – SISCOP; 

XIX) Relatório SIAPES; 

XX) Relatório de Gestão Fiscal – 2007;  

XXI) Ata do Controle Interno e chek-list; 

XXII) Carga Patrimonial e aquisições; 

XXIII) Despesas: Serviços Terceiros – PJ; Serviços Terceiros – PF; Despesas com 

homenagens; serviços de consultoria; INSS Agentes Políticos e Servidor da 

Câmara; 

XXIV) Da obra: Edital de tomada de Preços n° 1, de 5 de julho de 2007; extrato do edital e 

publicação no DOE em 6 de julho de 2007; Termo de Adjudicação e Homologação 

de 9 de agosto de 2007; cronograma físico-financeiro, planta baixa e localização; 

XXV) Lei Municipal n° 517, de 15 de dezembro de 2007 que fixa a despesa e orça a 

receita do município para o exercício de 2007 – previsão orçamentária da Câmara 

de Vereadores e, 

XXVI) Resolução Legislativa n° 1, de 2 de janeiro de 2007, que dispõe sobre a 

programação financeira do Poder Legislativo com vistas a compatibilização entre o 

recebimento das transferências financeiras do Executivo e a execução da despesa 

para o exercício financeiro de 2007.  

 
     Era o que cabia informar. 
 
 
 

Quevedos/RS, em 24 de março de 2008. 
 
 

Ver. Ari Rosa Peixoto 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 

     Exercício de 2007 
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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 
 

O Poder Legislativo do Município de Quevedos elaborou o Relatório de Gestão Fiscal - 

RGF relativo ao quadrimestre que tem como mês de referência o mês de dezembro do Exercício 

de 2007, nos termos do que prevê os Artigos 52 a 55 da LC n° 101, de 4.5.2000. 

O Relatório demonstra, conforme Demonstrativo Detalhado das Despesas com Pessoal, 

que esta alcançou, no período de apuração, o montante de R$ 129.676,45 (cento e vinte e nove 

mil, seiscentos e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), perfazendo, em relação à 

Receita Corrente Líquida - RCL do mesmo período de R$ 5.563.306,02 (cinco milhões, 

quinhentos e sessenta e três mil, trezentos e seis reais e dois centavos), correspondendo a 

2,33% (dois vírgula trinta e três por cento) relativos aos ativos e 0% (zero por cento) aos inativos. 

Considerando que o limite estabelecido pela LC n° 101, de 2000 é de 6% (seis por cento), 

verifica-se o enquadramento ao limite legal. 

O endividamento do Município, em cotejo com os limites que trata a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, obteve a seguinte posição: 

a) a dívida consolidada corresponde a 7,65% (sete vírgula sessenta e cinco por 

cento) da RCL, compondo-se em R$ 425.412,40(quatrocentos e vinte e cinco 

mil, quatrocentos e doze reais e quarenta centavos) na dívida consolidada 

por contratos e 0% (zero por cento) na dívida consolidada por títulos, 

portanto, abaixo dos limites definidos pela Resolução do Senado Federal nº 

40, de 20 de dezembro de 2001;  

b) não houve concessão de garantias no Exercício de 2007; 

c) não houve operações de crédito no Exercício de 2007 por parte do Poder 

Executivo Municipal;  

d) não houve operações de crédito por antecipação de receita orçamentária - 

ARO – neste Exercício de 2007. 

 

  No último quadrimestre do mandato: 

No exercício que se encerra, na data de 31.12.2007, foram inscritos em restos a pagar 

R$ 2.471,36 (dois mil, quatrocentos e setenta e um reais e trinta e seis centavos), tendo, em 
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contrapartida, no grupo contábil do ativo financeiro disponibilidades o valor de R$ 3.116,92 (três 

mil, cento e dezesseis reais e noventa e dois centavos) e no grupo de contas vinculado em 

Conta Corrente Bancária o valor de R$ R$ 3.116,92 (três mil, cento e dezesseis reais e noventa 

e dois centavos) 

Por fim, no que tange à análise deste Relatório, o Poder Legislativo atingiu a plena 

regularidade perante a LRF.  

 

 Quevedos/RS, 24 de março de 2008. 

 

 

Ver. Ari Rosa Peixoto  

Presidente do Poder Legislativo em 2007 

 

José Mauro Rosa Pigatto – CRC/RS n° 075.125/0-3 

Responsável pela Contabilidade  
 


