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1 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

1.1 ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

A proposta orÇamentária para o exercício de 2019 foi elaborada de acordo com a Lei de

Diretrizes Orçamentárias, aprovada pela Lei nº 6.499 de 20/06/2018 e alterada pela lei nº

6.541 de 26/09/2018 bem como, baseada nas disposiÇões do Plano Plurianual referente ao

período de 2018 a 2021 , aprovado pela Lei nº 6.456 de 23/11/2017 e alterado pela Lei nº 6.528

de 11/09/2018, Lei nº 6.599 de 17/04/2019 e Lei nº 6.636 de 25/09/2019.

1.2 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

A Receita Total do município foi orÇada no valor de R$ 385.743.000,00 (trezentos e oitenta e

cinco milhões, setecentos e quarenta e três mil reais), sendo R$ 353.992.404,00 (trezentos e

cinquenta e três milhões, novecentos e noventa e dois mil, quatrocentos e quatro reais)

referentes a Receitas Correntes, R$ 26.832.496,00 (vinte e seis milhões, oitocentos e trinta e

dois mil, quatrocentos e noventa e seisreais) referentes a Receitas de Capital e
R$ 4.918.100,00 (quatro milhões, novecentos e dezoito mil e cem reais) referente a Receitas

lntraorÇamentárias. Como dedução para o FUNDEB o valor de R$ 22.798.000,00 (vinte e dois

milhões, setecentos e noventa e oito mil reais).

Do total orÇado, arrecadou-se R$ 409.800.783,05 (quatrocentos e nove milhões, oitocentos

mil, setecentos e oitenta e três reais e cinco centavos), dos quais R$ 393.954.228,04

(trezentos e noventa e três milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e vinte e

oito reais e quatro centavos) foram de Receitas Correntes, R$ 11 .840.781 ,55 (onze milhões,

oitocentos e quarenta mil, setecentos e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) de

Receitas de Capital e R$ 4.005.773,46 (quatro milhões, cinco mil, setecentos e setenta e três

reais e quarenta e seis centavos) de Receitas lntraorÇamentárias. Como dedução do FUNDEB

registrou-se o valor de R$ 25.124.001,36 (vinte e cinco milhões, cento e vinte e quatro mil, um

real e trinta e seis centavo).

Assim, do total orÇado, arrecadou-se 106,24%. Quanto as Receitas Correntes o valor

arrecadado atingiu a 111 ,29% do valor orÇado; quanto as Receitas de Capital a arrecadaÇão

correspondeu a 44,13% do valor orÇado.

No que tange às despesas, o valor orÇado total foi de R$ 362.945.000,00 (trezentos e

sessenta e dois milhões, novecentos e quarenta e cinco mil reais), sendo R$ 324.548.174,00

(trezentos e vinte e quatro milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, cento e setenta e quatro

reais) destinados a Despesas Correntes, R$ 38.046.826,00 (trinta e oito milhões, quarenta e

seis mil, oitocentos e vinte e seis reais) a Despesas de Capital e R$ 350.000,00 (trezentos e



cinquenta mil reais) a Reserva de Contingência.

Após a inserção dos créditos adicionais e das movimentações orçamentárias, o orçamento

apresentou-se com um montante atualizado de R$ 423.577.596,45 (quatrocentos e vinte e

três milhões, quinhentos e setenta e sete mil, quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e

cinco centavos).

O valor empenhado no ano de 2019 foi de R$ 375.117.936,98 (trezentos e setenta e cinco

milhões, cento e dezessete mil, novecentos e trinta e reais e noventa e oito centavos). Deste

total, foram liquidados R$ 360.802.671,52 (trezentos e sessenta milhões, oitocentos e dois

mil, seiscentos e setenta e um reais e cinquenta e dois centavos) e pagos R$ 355.175.806,13

(trezentos e cinquenta e cinco milhões, cento e setenta e cinco mil, oitocentos e seis reais e

treze centavos).

2 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Em relação aos limites estabelecidos pela Lei Complementar nº 101/2000 — Lei de

Responsabilidade Fiscal, o município atendeu a todos adequadamente.

* Despesas com Educação: Apurou-se que, do percentual mínimo de 60% a ser aplicado na

remuneração dos profissionais do magistério, o município aplicou 76,01%. Quanto ao

percentual mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos a serem aplicados em ações

típicas de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, empregou-se um total de 29,03%.

* Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde: Do percentual de 15% sobre a

receita de impostos líquida e transferências constitucionais e legais a ser aplicado em Ações

e Serviços Públicos de Saúde, aplicou-se um percentual de 19,55%.

* Despesas com Pessoal: O valor total empregado em despesas com pessoal relativas ao

Poder Executivo correspondeu a 45,47% da Receita Corrente Líquida arrecadada, tendo

ficado abaixo do limite máximo de 54%, bem como do limite prudencial de 51,30%.

* Dívida Consolidada: O percentual da Dívida Consolidada Líquida em relação a Receita

Corrente Líquida foi de 0,70%, respeitando o limite definido por resolução do Senado Federal

de 120%.

* Operações de Crédito: O limite de 16% definido pelo Senado Federal para Operações de

Crédito Internas e Externas foi cumprido, uma vez que o percentual de Operações de Crédito

Internas e Externas representou apenas 0,84% da Receita Corrente Líquida.



* Transferências para o Poder Legislativo: O montante dos duodécimos transferidos a

Câmara Municipal no exercício de 2019 correspondeu a 5,68% do valor arrecadado em 2019

das receitas que servem de base para a transferência, respeitando o limite de 6%, conforme

previsto no inciso II do artigo 29-A da Constituição Federal.

3 CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS NA LDO

Quanto as metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, nem todas foram

atingidas:

* Receita Total: A meta estabelecida foi de R$ 332.979.692,50. Uma vez que o valor

arrecadado foi de R$ 409.800.783,05, o município atingiu a meta.

* Despesa Total: Foi definida uma meta de R$ 332.979.692,50. O valor executado foi de

R$ 360.802.671,52.

* Receita Primária: A meta estabelecida foi .325.412.600,00. Tendo em vista que o valor

arrecadado foi de R$ 376.260.405,64 o município atingiu a meta

* Despesa Primária: Determinou-se uma meta de R$ 331 .985.200,00. 0 valor executado foi

de R$ 361 .525.727,99

* Resultado Primário: A meta estabelecida foi de (R$ 6.572.600,00) e o resultado apurado

foi de R$ 13.266.447,15

* Resultado Nominal: Foi definida uma meta de (R$ 26.500.000,00). Tendo em vista que o

resultado apurado foi de 1.072.893,77, o município atingiu a meta.

* Dívida Pública Consolidada: A meta estabelecida foi de R$ 82.500.000,00. O valor apurado

foi de R$ 65.453.715,28, de modo que o município não atingiu a meta.

* Dívida Consolidada Líquida: Determinou-se uma meta de R$ 25.500.000,00 e o valor

executado foi de R$ (1.655.824,51).

4 A INSCRIÇÃO, A BAIXA E OS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS

Convém por fim informar, que os Precatórios Trabalhistas de 2019 somaram a importância de

R$ 807.196,13 (oitocentos e sete mil, cento e noventa e seis reais e treze centavos), sendo

este valor dividido em 4 parcelas com vencimentos iniciais em 30/09/2019. Quanto aos

Precatórios pagos na Justiça Estadual somaram o valor de R$ 342.432,28 (trezentos e

quarenta e dois mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e oito centavos).



5 O MONTANTE DOS GASTOS COM PUBLICIDADE

Informamos que o gasto com publicidade dos órgãos e entidades da Administração Pública

no ano de 2019 foi de R$206.488,54(duzentos e seis mil quatrocentos e oitenta e oito reais e

cinquenta e quatro centavos).

6 As ESTRATÉGIAS OPERACIONAIS ADOTADAS PELA PROCURADORIA GERAL DO

MUNICÍPIO NO QUE SE REFERE A RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS

Esta Procuradoria IVIunicipal atuou em todas as instâncias jurisdicionais figurando, tanto no

polo ativo quanto no polo passivo, em aproximadamente 1800 (mil e oitocentos)
procedimentos, tais como: Execução de Débito Fiscal, Contestação, Embargo de Declaração,

Embargo a Execução, Ação de Reintegração de Posse, Ação Indenizatória, Ação Civil Pública,

Agravo de Instrumento, Agravo de Petição, Recurso de Apelação, Recurso Ordinário, Recurso

de Revista, Contrarrazão em Agravo de Instrumento, em Recurso de Apelação, em Recurso

Inominado e em Recurso Especial. Manifestou-se ainda em Mandados de Segurança, em

Laudos Técnicos, em Petições Intercorrentes, dentre outros procedimentos.

Importa destacar que no exercício de 2019 foram ajuizadas 609 (seiscentas e nove) novas

execuções fiscais, totalizando um valor aproximado de R$ 3.546.385,94 (três milhões,

quinhentos e quarenta e seis mil, trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e quatro centavos).

Em consulta ao PJe do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, e a título comparativo,

no exercício de 2018 foram ajuizadas 410 (quatrocentos e dez) execuções fiscais e em 2017,

segundo o sistema PJe, o número de ajuizamentos foi de 135 (cento e trinta e cinco). Portanto,

em comparação a 2017, houve um incremento de 351 ,11% no número de execuções fiscais

ajuizadas pelo Município de Colatina.

Para o exercício fiscal corrente a Procuradoria, através dos Procuradores e Assessores

responsáveis pela cobrança da dívida fiscal, fará o controle das execuções de forma a

demonstrar a evolução das execuções ajuizadas.

A Procuradoria, no exercício de 2019, pautou também em Ações de Improbidade
Administrativa envolvendo servidores, dando continuidade ao trabalho em especial com

relação ao desvio de receitas através de falsificações de documentos de arrecadação que

gerou prejuízo significativo aos cofres públicos. Após a conclusão do Processo Administrativo

Disciplinar houve a propositura de Inquérito Judicial junto a Justiça do Trabalho, visando a

demissão dos servidores envolvidos, estando ainda esta Ação em andamento. Tramitou ainda



na Procuradoria outros processos administrativos disciplinares, com conclusão de

aproximadamente 16 (dezesseis) processos, estando em andamento 04 (quatro)
procedimentos.

Também coube a Procuradoria a instauração da Tomada de Contas determinada pelo Tribunal

de Contas do Espírito Santo, afim de apurar valores que devem ser devolvidos ao Município,

em face da APAE e os ex-Prefeitos Leonardo Deptulsky e João Guerino Balestrassi. Processo

foi concluído e devolvido ao TCE/ES.

Em 2019 esta Procuradoria deu continuidade a Ação Civil Pública na Justiça Federal movida

contra a mineradora SAlVIARCO em razão do rompimento da barragem de rejeitos de

Mariana/MG. Alem da medida ajuizada em 2016, esta Procuradoria continua se debruçando

nas minutas de contratos de negociação com a Fundação Renova e com o escritório de

advocacia SPG Law, localizado em Londres, afim de firmar acordos de indenizações visando

suprir despesas extraordinárias que o Município foi obrigado a arcar por ocasião do desastre

ambiental de Mariana/MG, o que tem exigido grande empenho dos Procuradores lVIunicipais.

Neste contexto, cumpre ainda salientar que existem recursos já destinados pela Samarco, em

acordo decorrente de demanda Judicial, na ocasião que foi instituída a Fundação Renova

para a destinação dos recursos, onde foi decidido pelo CIF- Conselho lnterfederativo a

aplicação de R$ 38.707.091,95 (trinta e oito milhões, setecentos e sete mil, noventa e um

reais e noventa e cinco centavos) no Município de Colatina, reservado as obras do Sistema

de Saneamento e Esgoto Sanitário, cujos instrumentos contratuais firmados são
acompanhados pela Procuradoria, com a participação de um Procurador Municipal na

Comissão. Ademais, vale mencionar que a primeira parcela encontra-se em via de liberação.

Também é relevante aduzir que uma Procuradora de carreira do Município acompanhou, em

conjunto com uma equipe da Secretaria Municipal de Finanças, a revisão da legislação

tributária do Município a fim de adequa-Ia as novas regras do Código Tributário Nacional.

Parte desse trabalho foi concluído em 2018 e o restante em 2019, estando a nova legislação

em vigor para 2020.

7 O DESEMPENHO DA ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS, DESTACANDO
AS PROVIDÉNCIAS ADOTADAS NO ÃMBITO DA FISCALIZAÇÃO DAS RECEITAS E
COMBATE A SONEGAÇÃO, BEM COMO AS DEMAIS AçõES VOLTADAS PARA O
INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETÉNCIA DO MUNICÍPIO

Foram realizadas, pelos diversos setores da Secretaria Municipal da Fazenda, várias ações

no sentido de incremento da arrecadação do município e combate a sonegação como segue:



A superintendência de Cadastro Imobiliário realizou:

. Vistoria “in loco” por parte da fiscalização para atendimento de processos de pedido

de isenção de lPTU/TSU, novos cadastros e processos de Cobrança de Divida Ativa;

. Atualização cadastral através dos resultados obtidos pela Fiscalização de Rendas,

aumentando o número de correções nos cadastros em pouco tempo;

. Atualização cadastral através dos resultados dos processos de Regularização

Fundiária, ainda em andamento;

. Atualização dos fatores de localização dos imoveis de Colatina, a fim de corrigir o

lançamento do IPTU;

. Todas as ações de atualização desenvolvidas resultaram em 50,4% da arredação de

IPTU prevista para o ano de 2019, marca nunca atingida pelo município.

. O setor de Cadastro Imobiliário em conjunto ao setor da Regularização Fundiária

possibilitou o lançamento e a atualização cadastral de inúmeros imóveis nos bairros

Ayrton Senna e Olívio Zanoteli. Os processos de atualização são atendidos conforme

a demanda apresentada pela Secretaria de Regularização Fundiária.

. No que tange à emergencial necessidade de atualização da Planta Genérica

de Valores (PGV) de Colatina, importante destacar que Administração

Fazendária no de 2017 elaborou nova proposta, submetendo o projeto de

Lei 99/2017 a apreciação da Câmara Municipal, mas que até o momento não foi

posto em votação. Ainda assim, devido a necessidade de se proceder ajustes mínimos

na Planta Generica Vigente, realizamos, através do decreto nº 22.416/2018, a

conversão e atualizacão monetária dos valores de metro quadrado de terreno e de

construção, constantes dos anexos da Lei Complementar 12/94. Em 2019,

procedemos nova atualização monetária por meio do Decreto nº 23.559/2019,

utilizando os índices inflacionários aplicáveis.

Já a Superintendência de Cadastro Econômico manteve o foco na atualização e consolidação

da legislação tributária, podendo destacar:

. Entrada em vigor da Lei Complementar 96/2018, que revisou e consolidou as taxas

municipais, antes disciplinadas por diversas leis inadequadas;

. Substituição do Decreto Nº 22.362/201 8, que fixa os preços públicos a serem cobrados

pela Administração Pública Municipal, dando lugar ao Decreto Nº 22.829/2019;



. Aprovação do Decreto 21 .754/2018 - que conferiu nova regulamentação aos alvarás

de funcionamento, de forma moderna e totalmente compatível com as normas
estaduais e federais;

. Aprovação do Decreto 22.049/2018, que disciplinou os procedimentos relativos ao

simples nacional no âmbito municipal;

. Regulamentação da cobrança do ISS de shows e eventos por estimativa, por meio da

aprovação do Decreto 22.415/2018;

Dentre as práticas implantadas em 2019, a de maior abrangência foi a publicação dos Editais

de atualização cadastral 01 e 02 de 2019, em que foi possível atualizar cadastros, inativar e

suspender aqueles que não se adequarem e verificar o funcionamento dos
estabelecimentos notificados.

A Superintendência de Arrecadação e Cobrança realizou as seguintes ações:

© Aumento da equipe da Superintendência de Arrecadação e Cobrança com a

entrada de 03 (três) novos colaboradores no grupo, os fiscais de rendas, Lúcio Lopes

Nascimento e Renata Sacht e a estagiária de Nível Superior Nicoli Veira da Silva, ao

todo a equipe conta com 09(nove) colaboradores.

© Criação do manual interno de abertura de processos de cobrança.

O documento apresenta os principais passos a serem cumpridos, além das conferências a

serem realizadas para abertura de processos de cobrança de empresas ativas, baixadas,

pessoas físicas vivas ou falecidas, entre outros. O roteiro criado no “google docs” permite

acesso de todos os colaboradores simultaneamente e compartilhamento com atualizações

em tempo real. Além disso possibilita o “link” de determinados passos a outros documentos já

previamente elaborados.

© Abertura de processos administrativos de cobrança

No ano de 2019 foram abertos cerca de 730 novos processos de cobrança.

8 A POLÍTICA DE RECUPERAÇÃO DOS CREDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA, BEM

como, os PROVISIONAMENTOS PARA PERDAS REGISTRADAS EM CONTAS DE
AJ USTES DA DÍVIDA ATIVA



No ano de 2018 foi posto em prática um sistema de notificação de débitos sem abertura prévia

de processo de cobrança, dada a circunstância dos créditos inscritos em Dívida serem

créditos definitivamente constituídos.

O procedimento teve como resultado a recuperação, total ou parcial, dos créditos tributários

em cerca de 36,5% dos casos. Isso permitiu economia processual na mesma proporção, pois

foi necessária a abertura de processo administrativo de cobrança apenas para os 63,5%

restantes dos casos.

Essa prática teve continuidade no ano de 2019 com utilização das Notificações de Dívida Ativa

sem abertura de procedimento de cobrança.

Até o momento não se conseguiu perceber grande alcance de publicidade das notificações

por edital. Desta forma, utiliza-se desta ferramenta como última alternativa. Em 2019 foram

notificados 225 contribuintes através dos editais 01 e 02 de 2019.

Considerando-se que o protesto de débitos em cartório constitui-se em uma ferramenta célere

e eficaz para o recebimento de créditos tributários fazendários, foram intensificadas as ações

de Ação de Protesto de débitos inscritos em dívida junto ao Cartório.

No ano de 2019 protestou-se cerca de R$ 3.620.000,00 (três milhões seiscentos e vinte mil

reais), um aumento de 996% em relação aos R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais)

protestados no ano de 2018.

Considerando-se que em muitos casos a simples notificação de dívida ativa e o protesto dos

débitos em cartório não são ferramentas suficientes para a recuperação dos créditos

tributários, e ainda, que a citação pelo juiz, retroagida a data da propositura da Ação Judicial,

interrompe o prazo prescricional de débitos. Foram encaminhados para a Procuradoria para

fins de ajuizamento cerca de 550 processos no ano de 2019.

A abertura de processos administrativos de cobrança, a notificação de inscrição em dívida, a

emissão das CDAªs e dos Termos de Dívida Ativa são feitas pela Superintendência de

Arrecadação e Cobrança.

No ano de 2019 foi executado um montante de cerca de R$ 3.550.000,00, (três milhões

quinhentos e cinquenta mil reais)

As ações de Notificação de Débitos, Protesto em Cartório, propositura de Ação Judicial de

Execução Fiscal culminaram com o comparecimento do contribuinte a Prefeitura Municipal de

Colatina, parceIando no ano de 2019 cerca de R$ 3.464.000,00 (três milhões quatrocentos e



sessenta e quatro mil reais), gráfico no Anexo II, um aumento de 42,55% em relação ao

montante de R$ 2.430.00,00 parcelado em 2018.

Em continuidade às ações implementadas no ano de 2018, prosseguiu-se com o

acompanhamento dos parcelamentos. Um servidor específico para tal função, após verificar

de que o contribuinte encontra-se inadimplente, realiza contato telefônico com a intenção de

encontrar uma forma de o contribuinte conseguir colocar seu parcelamento em dia evitando

a necessidade de protesto e/ou ação de execução fiscal. Nas situações onde a negociação

resta frustrada, é então realizado o protesto e/ou ação de execução fiscal dos débitos.

O montante total já parcelado anteriormente que foi arrecadado no ano de 2019 foi de

aproximadamente R$ 1.946.000,00, um aumento de 15,28 % em relação ao valor de

R$ 1.688.000,00 recebido em 2018.

Total de Dívida Ativa arrecadado no ano de 2019, cerca de R$ 3.698.000,00 (três milhões

seiscentos e noventa e oito mil reais), aumento de 29,89% em relação aos R$ 2.847.000 (Dois

milhões, oitocentos e quarenta e sete mil reais) arrecadados no ano de 2018.

Quando comparamos o resultado de 2019 com a arrecadação de 2017, cerca de

R$ 2.011.000,00 (dois milhões e onze mil) temos em torno de 83,89% de aumento na

arrecadação em 02 (dois) anos de trabalho.

Tais informações podem ser melhor visualizadas no gráfico abaixo.
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A recuperação de créditos tributários inscritos em Dívida Ativa é uma obrigação legal, mas

mais do que isso constitui-se em parte fundamental das fontes de receita do Município cujo

objetivo final é garantir os direitos constitucionais e trazer bem-estar social ao povo.

Considerando-se que as ações implementadas foram executadas para fortalecer pontos

fracos dos procedimentos adotados, e, ponderando-se ainda o resultado no aumento da

arrecadação, pode-se inferir que as atividades desenvolvidas tiveram reflexo positivo para a

arrecadação IVIunicipaI.
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