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INTRODUÇÃO 

O??Município??de??SÃO??DOMINGOS????está??sujeito??ao??regime??de??fisc

alização??contábil??financeira??orçamentária??operacional??e??patrimonial??des

te??Tribunal??de??Contas??nos??termos??da??Constituição??Federal??art????

??????da??Constituição??Estadual??art????????????da??Lei??Complementar??

Estadual??nº????

????de????????????

??arts????

??a??????????da??Resolução??nº??TC??

????

??????????????

???? RITC????arts????????a??????????e??da??Resolução??nº

??TC????????????de????????????????????arts????

??a?????? 

Em??atendimento??às??disposições??dos??arts????

??a????????da??citada??Resolução??Nº??TC????????????e??art????????da

??Instrução??Normativa??TC??N??º??

????

????a??Unidade??encaminhou??por??meio??documental??o??Balanço??Consoli

dado??do??Município??do??exercício??financeiro??de????

??????autuado??como??Prestação??de??Contas??do??Prefeito??

 Processo??nº??PCP??

??

????

??????bem??como??bimestralmente??por??meio??eletrônico??as??informações

??dos??registros??contábeis??e??de??execução??orçamentária 

A??análise??das??contas??em??questão??procedeuse??através??de??exame??d

e??consistência??dos????documentos??e??informações??acima??mencionados



Erro! Argumento de opção desconhecido. 
??DMURelatório??de??Contas??Anuais??do??Município??de??São??Domingos 

??bem??como??verificação??dos??aspectos??constitucionais??e??legais??que??

norteiam??a??Administração??Pública??Municipal??com??abrangência??e??parti

cularidades??próprias??da??metodologia??aplicada?? 

Considerando??o??resultado??da??análise??do??processo??em??causa??temse

??a??evidenciar??o??que??segue?? 

 

II????ANÁLISE 

A??????ORÇAMENTO??FISCAL 

O??Orçamento??Fiscal??do??Município??aprovado??pela??Lei??nº??????????

????de??????????????

????estimou??a??receita????e??fixou??a??despesa??em??Rmar????

??????

??para??o??exercício??em??exame 

A??dotação??“Reserva??de??Contingência”??foi??orçada??em??Rmar????

??que??corresponde??a??

??

??março??do??orçamento 

??A????????Créditos??Orçamentários??e??Adicionais 

Os??créditos??autorizados??podem??ser??assim??demonstrados?? 

Demonstrativo_

?? 

Créditos??OrçamentáriosValor?? Rmar??Créditos??Orçamentários

??

??????

????????Ordinários??

????????

????????Reserva??de??Contingência??

 ????Créditos??Adicionais??????????????????????????Suplem

entares??????????????????????????Especiais????

 ????Anulações??de??Créditos????????

????????OrçamentáriosSuplementares????????

?? ??????Créditos??Autorizados??????

??????????Demonstrativo_

?? 

Como??recursos??para??abertura??de??Créditos??Adicionais??foram??utilizados

??os??seguintes?? 

Recursos??para??abertura??de??créditos??adicionaisValor?? R

mar??marçoRecursos??de??Excesso??de??Arrecadação????????????????????

Recursos??de??Anulação??de??Créditos??Ordinários????????

????????Outros??Recursos??não??Identificados??

??

??????????????????????T??O??T??A??L????????????????????

Obs????A??diferença??entre??os??créditos??adicionais??e??os??recursos??utili

zados??para??abertura??de??créditos??está??registrado??no??item??A??????de

ste??Relatório 

 

 



Erro! Argumento de opção desconhecido. 
??DMURelatório??de??Contas??Anuais??do??Município??de??São??Domingos 

 

Os??créditos??adicionais??abertos??no??exercício??examinado??atingiram??o??

montante??de??Rmar??????????????????????equivalendo??a??????????março

????do??total??orçado??Daqueles??créditos??os??suplementares??representam

??????????março??e??os??especiais??????????março 

As??anulações??de??dotações??efetuadas??foram??da??ordem??de????Rmar??

????????

equivalendo??a????

????março??das??dotações??iniciais??do??orçamento?? 

??????????????????????A??????Execução??Orçamentária 

 

A??execução??orçamentária??do??Município??pode??ser??demonstrada??sinteti

camente??da??seguinte??forma?? 

Demonstrativo_

?? 

??PrevisãoAutorizaçãoExecuçãoDiferençasRECEITA??

????????

??

????

???????? ????????????????????DESPESA??????

????????????

??????????

?? ????????

????

????Superávit??de??Execução??Orçamentária 

??

??????

??Fonte??????Balanço??Orçamentário 

Considerando??o??Orçamento??Centralizado?? Prefeitura??Munici

pal????e??o??conjunto??do??orçamento??das??demais??Unidades??temse??a

??seguinte??execução??orçamentária?? 

?? 

EXECUÇÃO????RECEITASDa??Prefeitura????????

??

????Das??Demais??Unidades????????????

????TOTAL??DAS??RECEITAS??

????

????????????DESPESASDa??Prefeitura??????????????????Das??Demais??Un

idades??????????????????TOTAL??DAS??DESPESAS??

??????????

??SUPERÁVIT??

??????

????Obs????Na??apuração??da??Receita??tanto??da??Prefeitura??como??das

??Demais??Unidades??foram??consideradas??as??Transferências??Financeiras

??Concedidas??e??Recebidas????conforme??dados??do??Balanço??Financeiro

????Anexo????????da??Lei????????

??????da??Unidade??Prefeitura??Municipal 

 

Resultado??Consolidado 
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O??confronto??entre??a??receita??arrecadada??e??a??despesa??realizada??res

ultou??no??Superávit??de??execução??orçamentária??da??ordem??de??Rmar??

??

??????

????correspondendo??a??

????março??da??receita??arrecadada 

Salientase??que??o??resultado??consolidado??Superávit??de??Rmar????

??????

????é??composto??pelo??resultado??do??Orçamento??Centralizado????Prefeitur

a??Municipal??Superávit??de??Rmar????????????

??e??do??conjunto??do??Orçamento??das??demais??Unidades??Municipais??S

uperávit??de??Rmar??????

???????? 

 

??????Impacto??do??Resultado??da??Execução??Orçamentária??da??Prefeitura

??no??Orçamento??Consolidado 

O??Orçamento??Centralizado?? Prefeitura??Municipal????teve??c

omo??resultado??o??Superávit??de??execução??orçamentária??de??Rmar????

????????

??face??ao??confronto??da??Receita??Arrecadada??de??Rmar??????????

??

?????? ajustada??pela??dedução??das??transferências??financeir

as??líquidas??realizadas??de??Rmar????????????

??????????e??a??Despesa??Realizada??Rmar???????????????????? 

O??Superávit????de??execução??orçamentária??em??questão??corresponde??a

??

????março??da??Receita??Arrecadada??do??Município 

Dessa??forma??concluise??que??o??Resultado??da??Execução??Orçamentária

??da??Prefeitura??Rmar????????????

??interferiu??Positivamente??no??Resultado??da??Execução??Orçamentária??do

??Município?? 

A??Prefeitura??e??as??demais??unidades??gestoras??municipais??produzem??u

m??resultado??superavitário 

UNIDADESRESULTADOVALORES??RmarPREFEITURASUPERÁVIT??????????D

EMAIS??UNIDADESSUPERÁVIT????

????????TOTALSUPERÁVIT??

??????

??O??resultado??do??orçamento??consolidado??Superávit????de??Rmar????

??????

????deuse??em??razão??do??resultado??positivo????do??orçamento??centraliz

ado?? Prefeitura??Municipal????Superávit??de??Rmar??????????

??

??sendo??aumentado??face??ao??desempenho??positivo??em??conjunto????da

s??demais??unidades??gestoras??municipais??Superávit??de??Rmar??????

???????? 

 

A????????Receita 

No??âmbito??do??Município??a????receita??orçamentária??pode??ser??entendi

da??como??os??recursos??financeiros??arrecadados??para??fazer??frente??às
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??suas??despesas 

A??receita??arrecadada??do??exercício??em??exame??atingiu??o??montante??d

e??Rmar????

????

??????????equivalendo??a?? 

???????? 

??março??da??receita??orçada 

Gráfico_

??????????????????A??????????Receita??por??Fontes 

 

As??receitas??por??fontes??e??a??participação??absoluta??e??relativa??de??ca

da??uma??delas??no??montante??da??receita??arrecadada??são??assim??dem

onstradas??Demonstrativo_

?? 

RECEITA??POR??FONTES??

????

????

??Valor?? Rmar??marçoValor?? Rmar??marçoValor

?? Rmar??marçoReceita??Tributária????????????????????????

????????????????

??????

??????????

??????????Receita??de??Contribuições

????????????

????????????????

??????Receita??Patrimonial??????????????

??????????????????

??????????????????

??

Receita??Agropecuária????????????

????????????????

??

??????????????

??

Receita??de??Serviços??????

??????????????????

????

??

????

????????

????Transferências??Correntes??????????????????????????????????????

????????????????????

????????????????Outras??Receitas??Correntes????????

????????????????????

????????

??????

????????????????Operações??de??Crédito????Empréstimos??Tomados??????

????????????????
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Transferências??de??Capital????

??????

??

??????????????????

????

TOTAL??DA??RECEITA??ARRECADADA????????????????????

??????????

????????

??

????

??????????
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??Participação??Relativa??da??Receita??por??Fontes??na??Receita??Arrecadad

a??????

?? 

??A??????????Receita??Tributária?? 

A??receita??tributária??compreende??os??ingressos??financeiros??oriundos??do

s??tributos??de??competência??do??próprio??município 

Quadro??Demonstrativo??da??Receita??tributáriaDemonstrativo_

?? 

RECEITA??TRIBUTÁRIA??

????

????

??Valor?? Rmar??marçoValor?? Rmar??marçoValor

?? Rmar??marçoReceita??de??Impostos??????????????????????

??????????????????

????????????????????

????????????IPTU????????????????????

????????????????????????????????????????????????????IRRF????????

????

??????????

??????

??????????????????

????????????ISQN????????????????????????

????????????????????????????????????????????????ITBI????

??????

??????????

????????????????????????????

????Taxas??????????????

??

????????????????????????????????????

??Contribuições??de??Melhoria????????????????????????

????????

????????

????????

??
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????Receita??Tributária????????????????????????????????????????

??????

??????????

??????????TOTAL??DA??RECEITA??ARRECADADA????????????????????

??????????

????????

??

????

??????????

 

 

Participação??Relativa??dos??Impostos??na??Receita??Total??de??Impostos??

????

?? 

Gráfico_

?? 

??A??????????Receita??de??Contribuições 

As??receitas??de??contribuições??compreendem??o??somatório??das??receitas

??de??contribuições??sociais??de??intervenção??no??domínio??econômico??e??

de??interesse??das??categorias??profissionais??ou??econômicas??como??instru

mento??de??intervenção??nas??respectivas??áreas 

Quadro??Demonstrativo??da??Receita??de??ContribuiçõesDemonstrativo_

?? 

RECEITA??DE??CONTRIBUIÇÕES??

????Valor?? Rmar??marçoContribuições??Sociais

Contribuições??Econômicas??????????????

??????????????Contribuição??para??o??Custeio??do??Serviço??de??Iluminaçã

o??Pública????COSIP??????????????

??????????????Outras??Contribuições??Econômicas

Total??da??Receita??de??Contribuições??????????????

??????TOTAL??DA??RECEITA??ARRECADADA??

????

??????????

A??????????Receita??de??Transferências 

A??receita??de??transferências??é??constituída??pelos??recursos??financeiros

??recebidos??de??outras??Pessoas??de??Direito??Público??basicamente??dos

??governos??Federal??e??Estadual??e??de??Pessoas??de??Direito??Privado 

 

Quadro??Demonstrativo??da??Receita??de??TransferênciasDemonstrativo_

?? 

RECEITA??DE??TRANSFERÊNCIAS??

????

????

??Valor?? Rmar??marçoValor?? Rmar??marçoValor

?? Rmar??marçoTRANSFERÊNCIAS??CORRENTES????????????

??????????????????????????

????????????????????

????????????????Transferências??Correntes??da??União??????????????????
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????????????????

??????????????????????????????????????????CotaParte??do??FPM??????

??????????????????????

????????????????????????

?????????????????????? ????Dedução??de??Receita????para

??formação??do??FUNDEF????FPM ??????????????

?? ???????? ?????????????????? 

???????? ?????????????????? ??

????Cota??do??ITR??????????????

??

??????????????

??????????????????

????Transferências??Financeiras??do??ICMS????Desoneração??LC??Nº??????

????????????

????

????????

??

????

????????

????????

???? ??Dedução??de??Receita??para??Formação??do??Fundef??

??ICMS??Desoneração????LC??Nº?????????? ??????????????

 

?????? ????????

?? 

??

?? ????

???????? 

????CotaParte??da??Contribuição??do??Salário??Educação??????????????

????

Transferências??de??Compensação??Financeira??pela??Exploração??de??Recur

sos??Naturais??????????????????

????????????????

??

??????

??

????????

Transferência??de??Recursos??do??Sistema??Único??de??Saúde????SUS????

Repasses??Fundo??a??Fundo?? União??????????????

????????????????????????????????????????????????????Transferência??de

??Recursos??do??FNAS????????????

????????????????????

????????????????????

????Transferências??de??Recursos??do??FNDE??

??????????????????????????

????????????????????????

????????Demais??Transferências????da??União??????????????

??????
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??????????????????????

??????

????

??Transferências??Correntes??do??Estado????????????????????????????????

??????????????????????

??????

????????????

CotaParte??do??ICMS????????????????????

????????

????????????????

????

?????????????????????? ????Dedução??de??Receita??para??fo

rmação??do??Fundef????ICMS ??????????????????

 ???????? ?????????????????? ??

??

?? ??????????????

?? ??

????CotaParte??do??IPVA????????????????????????????????????????????

??????????????????????CotaParte??do????IPI??sobre??Exportação????

????????

????????????

????

???????????????????????? ????Dedução??de??Receita??para

??formação??do??Fundef????IPI??s??Exportação ??

??

???????? 

??????

 ???????????????? 

??????Cota??do????IPI??sExportação?? Estado????não??Contab

ilizado??no??Fluxo??Orçamentário??

??

??????

????

CotaParte??da??Contribuição??do??Salário??Educação????????????

????

Transferência??de??Recursos??do??Sistema??de??Saúde????SUS??

 Estado??????????????

??

Outras??Transferências??do??Estado

??????????

??

??????

??????????

????Transferências??de??Recursos??do??Estado??para??Programa??de??Saúd

e????Repasse??Fundo??a??Fundo

????????

??

??Transferências??Multigovernamentais????????????????????
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????????????????????????????????????????

??Transferências??de??Recursos??do??Fundef????????????????????

????????????????????????????????????????

??Transferências??de??Convênios??

??

????

??????????????????????TRANSFERÊNCIAS??DE??CAPITAL????

??????

??

??????????????????

????

TOTAL??DAS??RECEITAS??DE??TRANSFERÊNCIAS??????????????????????

??

??

????????

??????????????????

??????????????????TOTAL??DA??RECEITA??ARRECADADA??????????????

??????

??????????

????????

??

????

??????????

 

 

??A??????????Receita??de??Dívida??Ativa?? 

A??dívida??ativa??originase??dos??créditos??da??fazenda??pública??lançados

??e??não??arrecadados??até??a??data??de??seus??vencimentos??A??arrecada

ção??a??título??de??dívida??ativa??no??exercício??em??exame??foi??da??orde

m??de??Rmar????

????????????e??desta??Rmar????

????????????referese??a??dívida??ativa??proveniente??de??receita??de??impo

stos 

??A??????????Receita??de??Operações??de??Crédito?? 

Durante??o??exercício??não??houve??operações??dessa??natureza 

?? 

A????????Despesas 

A??despesa??orçamentária??é??aquela??realizada??pela??administração??públi

ca??para??a??manutenção??e??o??funcionamento??dos??serviços??públicos??b

em??como??para??a??produção??aquisição??ou??constituição??de??bens??que

??integrarão??o??patrimônio??público??ou??para??uso??da??comunidade??devi

damente??autorizada??por??lei 

A??despesa??realizada??no??exercício??em??exame??do??Município??atingiu??

o??montante??de??Rmar????

??????????

????equivalendo??a??????????????março??da??despesa??autorizada 

??A??????????Despesas??por??Função??de??Governo?? 

As??despesas??por??função??de??governo??e??as??participações??absoluta??

e??relativa??de??cada??uma??delas??no??montante??da??despesa??realizada
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??são??assim??demonstradas??Demonstrativo_

?? 

DESPESA??POR??FUNÇÃO??DE??GOVERNO??

????

????

??Valor?? Rmar??marçoValor?? Rmar??marçoValor

?? Rmar??março

??Legislativa??????????

??????????????????????????????????????????????????

??

??Administração??????????????????????????????????????????????????????

??????????????????????

??Segurança??Pública??????????????

????????????????

????????????????

????

??Assistência??Social??????

????????????????????????????????????????????????????????????

Saúde??????????????????????????????????????

??????

????????????

????????????????????Educação??????????????????????????????????

??????????

????????????????????????

????????Cultura??????????????

??????????????????

????????????

????

????????Urbanismo??

??????????????????

????????

????????????????????????????????????????Habitação

??

????

??????Saneamento

??

??

????

????Gestão??Ambiental

????

??????

????

Agricultura????

????

??????????????????????????????????????????????????????????Indústria??

????????????

????????????????????????????????????????????????????Comércio??e??Ser

viços
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????????????

??????????????????

????????Energia????????

??????????????????????

????

????Transporte??

????????????????????

??

????????????????????????

??????????????????????????Desporto??e??Lazer??????????

??????????????????????????????????????????????????????????Encargos

??Especiais????????????????????????????????

??????????????????

??????????????TOTAL??DA??DESPESA??REALIZADA????????????????

??

??????

??????

????

??

??????????

????

 

A????????????Demonstrativo??das??Despesas??por??Elemento??segundo??os

??Grupos??de??Natureza??de??Despesa 

 

As??despesas??por??elementos??são??assim??demonstradas?? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstrativo_

?? 

DESPESA??POR??ELEMENTOS??

????

????

??Valor?? Rmar??marçoValor?? Rmar??marçoValor

?? Rmar??marçoDESPESAS??CORRENTES??????????????????

????

??????????
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??????????????????????????

????????

????????Pessoal??e??Encargos??????????????????????

????????????????

????????????????????????????????????????????Aposentadorias??e??Reform

as??????????????

??????????????????

??????

??????????

????????????Vencimentos??e??Vantagens??Fixas????Pessoal??Civil??????

????????????????????????????????????????????????

????????????????????????????Obrigações??Patronais????????????????????

??????????????????????????????????

??????????????????Outras??Despesas??Variáveis????Pessoal??Civil

??????????????

????????????Outras??Despesas??de??Pessoal??Decorrentes??de??Contratos??

de??Terceirização??????????????????????????????????????????????????

??????????????????Juros??e??Encargos??da??Dívida????????????

??????????????????????

??????????

????

????????????Juros??sobre??a??Dívida??por??Contrato??????????????

????????

????????

????????????????????

????????????Sentenças??Judiciais??

??????

????????????????

??????????????

????Outras??Despesas??Correntes????

??????????????

????????????????????????????????????????

??????????????????????Diárias????Civil??

????????

??????????????????

??

??????????????

??

????????Auxílio??Financeiro??a??Estudantes

????

????????

??????????????????

????????????Encargos??pela??Honra??de??Avais??Garantias??Seguros??e??Si

milares

????

??????

??????????Material??de??Consumo??????????

????

????????????????????????????????????????
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????????????

??????????Premiações??Culturais??Artísticas??Científica??Desportiva??e??outra

s??????????

??????????

??

????????Material??de??Distribuição??Gratuita????????

????????????????????????????????

??????????

??????????????????Passagens??e??Despesas??com??Locomoção??

????

??

??????????????????

??????????????????

????????????Outros??Serviços??de??Terceiros????Pessoa??Física??????????

????

????????

????

????????????????????????

??????????Outros??Serviços??de??Terceiros????Pessoa??Jurídica????????

????????????????????????????????????????

??

??

??

??????????????????????Contribuições

??

????

??

??????

??

????

????????????Subvenções??Sociais????

????????

????????????????

????????????Obrigações??Tributárias??e??Contributivas??????????????

????????????????

??????????????????

????????????Outros??Auxílios??Financeiros??a??Pessoas??Físicas??????????

????

??????

????????????

????????????????????????????????Sentenças??Judiciais

??????

??

??

????????????Despesas??de??Exercícios??Anteriores??????????????

??????????????????

????

Outras??Despesas??Correntes????não??classificadas??de??acordo??com??a??c
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odificação??da??Portaria????????????????????

????

????

??DESPESAS??DE??CAPITAL??????????????????????????????????????????

????????????????????????????????Investimentos??????????

??????????

??????????????????????????????????

????????????????Outros??Serviços??de??Terceiros????Pessoa??Física

??

????????Auxílios

??

????

????????Obras??e??Instalações????????????????????????????????????????

????????????????????

????????????????Equipamentos??e??Material??Permanente??????????????

????????????????

????????????????????????????????????????Aquisição??de??Imóveis

??????

????

????Amortização??da??Dívida??

??????????

??

????????????????????

????????

????????????????????Principal??da??Dívida??Contratual??Resgatado??

??????????

??

????????????????????

????????

????????????Despesa??Realizada??Total????????????????

??

??????

??????

????

??

??????????

????

 

 

?? 

??A??????ANÁLISE??FINANCEIRA 

??A????????Movimentação??Financeira 

O??fluxo??financeiro??do??Município??no??exercício??foi??o??seguinte?? 
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Demonstrativo_

?? 

Fluxo??FinanceiroValor?? Rmar??SALDO??DO??EXERCÍCIO??AN

TERIOR??????????????????????Bancos??Conta??Movimento??????????????

????????Vinculado??em??Conta??Corrente??Bancária????

???????? ????ENTRADAS????????????????????Receita??Orç

amentária??

????

????????Extraorçamentárias??

??????????????????????Realizável????????????????????????Restos??a??Pa

gar????????????????????????Depósitos??de??Diversas??Origens??????????

????????Transferências??Financeiras??Recebidas????entrada??????????

?????? ????SAÍDAS????

??????

??????Despesa??Orçamentária??

??????????

??Extraorçamentárias??

????????????

????????Realizável??????????

??

????????Restos??a??Pagar??????

????????????????Depósitos??de??Diversas??Origens????????????????????Tr

ansferências??Financeiras??Concedidas????Saída??????????

??????SALDO??PARA??O??EXERCÍCIO??SEGUINTE??????????????????????

Banco??Conta??Movimento??????????????????????Vinculado??em??Conta??C

orrente??Bancária??

??

????????????Aplicações??Financeiras??

Fonte??????Balanço??Financeiro 

 

OBS????Por??sua??vez??as??disponibilidades??financeiras??da??Unidade??Pre

feitura??Municipal??apresentaramse??da??seguinte??forma???? 

DisponibilidadesValor?? Rmar????????Bancos??c??Movimento??

??????????????????Vinculado??em??CC??Bancária????????

??????????Aplicações??Financeiras??

TOTAL??????????????????A??????Análise??Patrimonial 

??A????????Situação??Patrimonial 

A??situação??patrimonial??do??Município??no??início??e??no??fim??do??exercí

cio??está??assim??demonstrada??Demonstrativo_??

 

Situação??PatrimonialInício??de????

?? 

Final??de????

?? 

Valor?? Rmar??marçoValor?? Rmar??marçoAtivo??

Financeiro????????????????????????????????????????

??????????Disponível????????????????????????????????????????????????

????Vinculado????
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????????????????

??

??????????

????????Realizável????

??????

????????????????

??????Ativo??Permanente??????????????????????????????

??????

????????????????????Bens??Móveis??????????????????????????????????

????

????????????????????Bens??Imóveis????

????????????????

??????????????????????

??

????????Créditos????????????

??????????????????????????????????????Valores????????

????????????

??

??????Ativo??Real????????????????

??

????

??????????????

??????ATIVO??TOTAL????????????????

??

????

??????????????

??Passivo??Financeiro??

????????

??????????

??????

??????????????????Restos??a??Pagar??????

????????????????????????????????????????????Depósitos??Diversas??Orige

ns??????

??????

??????????????????

??????Passivo??Permanente????????????????????????????

??????????????????

??????????Dívida??Fundada??????????

????????????????????????????????????????Débitos??Consolidados??????

??????????????????

????????????????????????Passivo??Real??????????????

????????????????????????????????

??????Ativo??Real??Líquido????????

??????

????????????????

????????????

??????PASSIVO??TOTAL????????????????

??

????



Erro! Argumento de opção desconhecido. 
??DMURelatório??de??Contas??Anuais??do??Município??de??São??Domingos 

??????????????

Fonte??????Balanço??Patrimonial 

 

OBS????O??Passivo??Financeiro??da??Unidade??Prefeitura??Municipal??apres

entou??como??saldo??final??o??montante??de??Rmar??????

??????

??????distribuído??da??seguinte??forma???? 

 

PASSIVO??FINANCEIROValor?? Rmar??Restos??a??Pagar??Proc

essados??????????

Restos??a??Pagar??não??Processados????????????????Depósitos??de??Diver

sas??Origens????????????

TOTAL????

??????

?? 

A????????Variação??do??Patrimônio??Financeiro 

 

A??????????Variação??do??Patrimônio??Financeiro??Consolidado 

A??variação??do??patrimônio??financeiro??do??Município??é??assim??demonstr

ado?? 

Demonstrativo_???? 

Grupo??Patrimonial??Saldo??inicial??Saldo??finalVariação??Ativo??Financeiro??

??????????????????????????????????????

??

Passivo??Financeiro??

????????

????

??????

???? ????

??

????Saldo??Patrimonial??Financeiro??????????????????

??????????

??????

??O??confronto??entre??o??Ativo??Financeiro??e??o??Passivo??Financeiro??do

??exercício??encerrado??resulta??em??Superávit??Financeiro????de????Rmar

??????

??????????e??a??sua??correlação??demonstra??que??para??cada??Rmar????

?? um??real??????de??recursos??existentes??o??Município??pos

sui??Rmar??

??????de??dívida??a??curto??prazo 

Em??relação??ao??exercício??anterior??ocorreu??variação??positiva??de??Rmar

????

??????

????passando??de??um??superávit??financeiro??de??Rmar????????????????

??para??um??superávit??financeiro??de??Rmar??????

???????? 

OBS????Confrontandose??o????Ativo??Financeiro??da??Unidade??Prefeitura??

Municipal?? Rmar????
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????????????????com??seu??Passivo??Financeiro?? Rmar????

??

??????

??????apurouse??um??Superávit??Financeiro??de??Rmar??????????

??????e??a??sua??correlação??demonstra??que??para??cada??Rmar????

?? um??real????de??recursos??existentes??a??Prefeitura??Munici

pal??possui????Rmar??

??????de??dívida??a??curto??prazo 

??A????????Variação??Patrimonial 

Variação??patrimonial??é??qualquer??alteração??sofrida??pelo??patrimônio??res

ultante??ou??independente??da??execução??orçamentária 

O??quadro??abaixo??demonstra??as??variações??ocorridas??no??patrimônio??d

o??Município??no??período??analisado??Demonstrativo_???? 

??VARIAÇÕES??RESULTANTES??DA?? 

EXECUÇÃO??ORÇAMENTÁRIA??????Valor?? Rmar??Receita??Ef

etiva??

??????????????????????Receita??Orçamentária??

????

???????? ????Mutações??Patrda??Receita??

??????????Despesa??Efetiva????

??????????????????Despesa??Orçamentária??

??????????

?? ????Mutações??Patrimoniais??da??Despesa??????????

??

RESULTADO??PATRIMONIAL??DA??GESTÃO??ORÇAMENTÁRIA??????

????????Demonstrativo_???? 

??VARIAÇÕES??INDEPENDENTES??DA?? 

EXECUÇÃO??ORÇAMENTÁRIA??????Valor?? Rmar??????????V

ariações??Ativas?????????????????? ????Variações??Passivas

??

??????????????RESULTADO??PATRIMONIALIEO??????????????????Demonst

rativo_???? 

??RESULTADO??PATRIMONIAL??????Valor?? Rmar??????????

Resultado??Patrimonial??da??Gestão??Orçamentária??????

???????? ??Resultado??PatrimonialIEO??????????????????RE

SULTADO??PATRIMONIAL??DO??EXERCÍCIO?????????????????? 

Demonstrativo_???? 

??SALDO??PATRIMONIAL??NO??FIM??DO??EXERCÍCIO??????Valor??

 Rmar??????????Ativo??Real??Líquido??do??Exercício??Anterior

????????

??????

 ??Resultado??Patrimonial??do??Exercício??????????????????

SALDO??PATRIMONIAL??NO??FIM??DO??EXERCÍCIO????????

??????Fonte??????Demonstração??das??Variações??Patrimoniais 

 

??A????????Demonstração??da??Dívida??Pública 

??A??????????Dívida??Consolidada 

Denominase??dívida??consolidada??as??obrigações??decorrentes??de??financia
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mentos??ou??empréstimos??que??representem??compromissos??assumidos??cuj

o??resgate??ultrapasse??doze??meses 

No??exercício??a??dívida??consolidada??do??Município??teve??a??seguinte??m

ovimentação??Demonstrativo_???? 

 

 

MOVIMENTAÇÃO??DA??DÍVIDA??CONSOLIDADA??MUNICÍPIOPREFEITURASal

do??do??Exercício??Anterior????????????????????????????????????

 ????Empréstimos??Tomados?? Dívida??Fundada

????????

????????????

?????? ????Amortização?? Dívida??Fundada????

????????????

??????????????

 ????Amortização?? Débitos??Consolidados????

??????

????

??????

??Saldo??para??o??Exercício??Seguinte??

????????????????

?????????????? 

 

????A??evolução??da??dívida??consolidada??considerando??o??Balanço??Cons

olidado??do??Município??nos??últimos??dois??anos??e??a??sua??relação??com

??a??receita??arrecadada??em??cada??exercício??são??assim??demonstradas

??Demonstrativo_???? 

 

Saldo??da??Dívida??Consolidada??

????

????

??Valor Rmar??marçoValor Rmar??marçoValor

 Rmar??marçoSaldo??????????????????????????????????????

????????????????

?????????????????????? 

??A??????????Dívida??Flutuante 

Designase??dívida??flutuante??aquela??contraída??pelo??tesouro??por??um??p

eríodo??inferior??a??doze????meses??quer??na??condição??de??administrador

??de??bens??de??terceiros??confiados??a??sua??guarda??quer??para??atender

??as??momentâneas??necessidades??de??caixa 

No??exercício??a??dívida??flutuante??do??Município??teve??a??seguinte??movi

mentação?? 

Demonstrativo_???? 

 

A??evolução??da??dívida??flutuante??nos??últimos??dois??anos??e??a??sua??r

elação??com??o??ativo??financeiro??em??cada??exercício??são??assim??demo

nstradas?? 

 

Saldo??da??Dívida??Flutuante??
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????

????

??Valor Rmar??marçoValor Rmar??marçoValor

 Rmar??marçoSaldo????????????????????????

????????

????????????

??????

??????

????Demonstrativo_???? 

??A????????Comportamento??da??Dívida??Ativa 

No??exercício??a??Dívida??Ativa??do??Município??teve??a??seguinte??movime

ntação?? 

Demonstrativo_??

 

??MOVIMENTAÇÃO??DA??DÍVIDA??ATIVA??????Valor?? Rmar

??Saldo??do??Exercício??Anterior????????????

?? ????Inscrição????

??????

 ????Cobrança??no??Exercício??

?????????? ????Cancelamento??no??Exercício????????????Sald

o??para??o??Exercício??Seguinte??????????

???? 

 

 

??A??????Verificação??do??Cumprimento??de??Limites??Constitucionais??Legai

s 

??A??Legislação??estabelece??limites??mínimos??para??aplicação??de??recurs

os??na??Educação??e??Saúde??bem??como??os??limites??máximos??para??de

spesas??com??pessoal??e??remuneração??de??agentes??políticos 

??A??seguir??analisarseá??o??cumprimento??destes??limites??pelo??Município 

A????Receitas??com??Impostos?? incluídas??as??transferências

??de??impostos??Valor?? Rmar??marçoImposto??Predial??e??Ter

ritorial??Urbano????????????????????

Imposto??sobre??Serviços??de??Qualquer??Natureza??????????????????????I

mposto??sobre??a??Renda??e??Proventos??de??qualquer??Natureza????????

??????

????Imposto??sTransmissão??inter??vivos??de??Bens??Imóveis??e??Direitos??

Reais??sobre??Bens??Imóveis??????????????

????Cota??do??ICMS??

????????????????

????CotaParte??do??IPVA??????????????????????CotaParte??do????IPI??sob

re??Exportação??????????????????????CotaParte??do??FPM??

????????????????

????Cota??do??ITR??????????????

????Transferências??Financeiras??do??ICMS????Desoneração??LC??Nº??????

????????

????????

????Receita??de??Dívida??Ativa??Proveniente??de??Impostos??
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??????????

????Receita??de??Multas??e??Juros??provenientes??de??impostos??inclusive??

da??dívida??ativa??decorrente??de??impostos??????????????

????TOTAL??DA??RECEITA??COM??IMPOSTOS????????????????????

 

B????DEMONSTRATIVO??DA??RECEITA??CORRENTE??LÍQUIDA??DO??MUNI

CÍPIOValor?? Rmar??Receitas??Correntes??Arrecadadas????????

?????????? ????Dedução??das??receitas??para??formação??do

??FUNDEF???????????????? ????Perda??com??FUNDEF??

 Repasse??maior??que??o??Retorno??????

??????????TOTAL??DA??RECEITA??CORRENTE??LÍQUIDA????????????????

 

 

????????????A????????Aplicação??de??Recursos??na??Manutenção??e??Des

envolvimento??do??Ensino 

????C????DESPESAS??COM??EDUCAÇÃO??INFANTIL????????????Valor??

 Rmar??Educação??Infantil?? ??????????????????

??????????TOTAL??DAS??DESPESAS??COM??EDUCAÇÃO??INFANTIL??????

?????????? 

 

Demonstrativo_???? 

????D????DESPESAS??COM??ENSINO??FUNDAMENTAL????????????????Va

lor?? Rmar??Ensino??Fundamental?? ??????????

????????

??????????Educação??de??Jovens??e??Adultos??destinada??ao??Ensino??Fun

damental?? ????????????????????????TOTAL??DAS??DESPES

AS??COM??ENSINO??FUNDAMENTAL????????????

???? 

 

 

 

 

 

Demonstrativo_???? 

 

Demonstrativo_???? 

????F????DEDUÇÕES??DAS??DESPESAS??COM??ENSINO????????????????

??FUNDAMENTAL??????????????Valor?? Rmar????Despesas??

com??recursos??de??convênios??destinados??ao??Ensino??Fundamental??????

??????????????Outras??despesas??dedutíveis??com??Ensino??Fundamental??

??????????TOTAL??DAS??DEDUÇÕES??COM??ENSINO??FUNDAMENTAL??

??????

????????Considerouse??como??despesas??com??recursos??de??convênios??de

stinados??ao??Ensino??Fundamenta????Transferências??de??recursos??FNDE

????Rmar??????????????????e??Transferências??de??Convênio??Educação??

??Rmar??????????

????????conforme??folhas??????????a??????????dos??autos 

 

????Para??cômputo??de??outras??despesas??dedutíveis??com??Ensino??Funda
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mental??na??importância??de??Rmar????????????????considerouse??os??emp

enhos??apresentados??no??sistema??esfinge??conforme??Anexo??I 

A??????????Aplicação??do??percentual??mínimo??de??????março??da??receit

a??de??impostos??incluídas??as??transferências??de??impostos??

 artigo??????????da??CF?? 

Componente??Valor?? Rmar??marçoTotal??das??Despesas??com

??Educação??Infantil?? Quadro??C??????????????????????????

 ????Total??das??Despesas??com????Ensino??Fundamental??

 Quadro??D??????????????

???????????? ????Total??das??Deduções??com??Ensino??Fund

amental?? Quadro??F??????????

???????????? ????Perda??com??FUNDEF?? Ret

orno??menor??que??o??Repasse??????

????????????????Total??das??Despesas??para??efeito??de??Cálculo????????

??

????????????Valor??Mínimo??de??????março??das??Receitas??com??Impostos

?? Quadro??A??????????????

????????

Valor??acima??do??Limite?? ????março????????????

?????????? 

????O??demonstrativo??acima??evidencia??que??o??Município??aplicou??o??m

ontante??de??Rmar????????????

??????em??gastos??com??manutenção??e??desenvolvimento??do??ensino??o

??que??corresponde??a??????????março??da??receita??proveniente??de??imp

ostos??sendo??aplicado??a??maior??o??valor??de??Rmar??????????????

??????representando????????março??do??mesmo??parâmetro??CUMPRINDO??

o??expresso??no??artigo??????????da??Constituição??Federal???? 

?? 

??A??????????Aplicação??em??manutenção??e??desenvolvimento??do??Ensino

??Fundamental??no??percentual??mínimo??de????

março??incidente??sobre??os??????março??a??que??se??refere??o??artigo??

????????CF?? artigo????

??dos??ADCT?? 

Componente????????????????????????????????????????????????????????

??????????????Valor?? Rmar??Despesas??com??Ensino??Funda

mental?? Quadro??D??????????????

???? ????Deduções??das??Despesas??com??Ensino??Fundamen

tal?? Quadro??F??????????

?????? ????Perda??com??FUNDEF?? Repasse

??maior??que??o??Retorno??????

??????????Total??das??Despesas??para??efeito??de??Cálculo????????

????????????março??das??Receitas??com??Impostos????????????

??????

março??dos??????março??das??Receitas??com??Impostos??????????????????

Valor??Acima??do??Limite?? ??

março??sobre??????março?????????????????? 

??Pelo??demonstrativo??constatase??que??o??Município??aplicou??no??ensino
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??fundamental??o??valor??de??Rmar??????????

??????????equivalendo??a????

??????março??do??montante??de??recursos??constitucionalmente??destinados

??à??aplicação??na??manutenção??e??desenvolvimento??do??ensino????

 ????março??de????receitas??com??impostos??incluídas??as??tr

ansferências??com??impostos????Dessa??forma??verificase??o??CUMPRIMENT

O??do??artigo????

??do??Ato??das??Disposições??Constitucionais??Transitórias?? A

DCT?? 

?? 

?????????????? 

??????????????A??????????Aplicação??do??percentual??mínimo??de????

março??dos??recursos??oriundos??do??FUNDEF??na??remuneração??dos??prof

isssionais??do??magistério?? artigo????

§????º??do??ADCT??e??artigo????º??da??Lei??Federal??nº???????????????? 

????????????????????????????????????????????????????Componente????

??????????????????????????????????????????????????????????????????V

alor?? Rmar??Transferências??do??FUNDEF??????????????????

março??dos??Recursos??Oriundos??do??FUNDEF????????????????Total??dos

??Gastos??Efetuados??cProfissionais??do??Magistério??em??Efet??Exerc??Pag

os??cRecursos??do??FUNDEF??????

????????Valor??Acima??do??Limite???? ????

??março??do??FUNDEF??cProfissionais??do??Magistério????

??????

???? 

Conforme??demonstrativo??acima??evidenciase??que??o??Município??aplicou??

o??valor??de??Rmar????????

??????????equivalendo??a??????????março??dos??recursos??oriundos??do??F

UNDEF??em??gastos????com????a??remuneração??dos????profissionais??do

????magistério??CUMPRINDO??o??estabelecido??no??artigo????

??§????º??do??Ato??das??Disposições??Constitucionais??Transitórias??

 ADCT????e??no??artigo????º??da??Lei??Federal??nº????????

?????? 

A????????Despesas??com??Ações??e??Serviços??Públicos??de??Saúde??

 artigo??????????da??Constituição??Federal??cc??artigo??????

??do??Ato??das??Disposições??Constitucionais??Transitórias????ADCT?? 

????G????DESPESAS??COM??AÇÕES??E??SERVIÇOS??PÚBLICOS??DE??SA

ÚDE??????????????????????????????????????????????????????????Valor

?? Rmar??Atenção??Básica?? ??

??

??????????????????????TOTAL??DAS??DESPESAS??COM??AÇÕES??E??SE

RVIÇOS??PÚBLICOS??DE??SAÚDE??DO??MUNICÍPIO????????????????????

H??????DEDUÇÕES??DAS??DESPESAS??COM??AÇÕES??E??SERVIÇOS??P

ÚBLICOS??DE??SAÚDE??????????????????????????????????????????????

????????????Valor?? Rmar??Despesas??com??Recursos??de??

Convênios??Destinados??às??Ações??e??Serviços??Públicos??de??Saúde????

????????????TOTAL??DAS??DEDUÇÕES??COM??AÇÕES??E??SERVIÇOS??P

ÚBLICOS??DE??SAÚDE??DO??MUNICÍPIO??????????????????Considerouse

??como????deduções??com??ações??e??serviços??públicos??de??saúde??os??
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convênios????Transferência??de??Recursos??SUS????Rmar??????????

??????e??Transferência??de??Convênios??de??Saúde????Rmar??????????

??????conforme??folhas??????????a????

????dos??autos 

 

DEMONSTRATIVO??PARA??VERIFICAÇÃO??DO??CUMPRIMENTO??DO??ARTI

GO??????????DA??CONSTITUIÇÃO??FEDERAL??CC??ARTIGO????????DO??

ATO??DAS??DISPOSIÇÕES??CONSTITUCIONAIS??TRANSITÓRIAS?? ??ADCT 

 

ComponenteValor?? Rmar??marçoTotal??das??Despesas??com??

Ações??e??Serviços??Públicos??de??Saúde?? Quadro??G??????

???????????????????????? ????Total??das??Deduções??com??

Ações??e??Serviços????Públicos??de??Saúde?? Quadro??H????

??????????????????????

TOTAL??DAS??DESPESAS??PARA??EFEITO??DO??CÁLCULO??????????????

????????????VALOR??MÍNIMO??A??SER??APLICADO????????????????????

??

VALOR??ACIMA??DO??LIMITE?????????????????????? 

????????????????????????O??percentual??mínimo??de??aplicação??em??Açõ

es??e??Serviços??Públicos??de??Saúde??para??o??exercício??de????

????é??de??????março??das??receitas??com??impostos??inclusive??transferên

cias????estabelecido??no??§????º??do??artigo????????do??Ato??das??Disposi

ções??Constitucionais??Transitórias????ADCT 

 

????Pelo??demonstrativo??acima??constatase??que????o??montante??aplicado

??foi??da??ordem??de??Rmar??????????????????????correspondendo??a??u

m??percentual??de??????????março??da??receita??com??impostos??inclusive

??transferências??ficando??evidenciado??que??o??município??CUMPRIU??o??re

ferido??dispositivo??constitucional 

DEMONSTRATIVO??PARA??VERIFICAÇÃO??DO??CUMPRIMENTO??DO??ARTI

GO??????????DA??CONSTITUIÇÃO??FEDERAL??CC??ARTIGO????????DO??

ATO??DAS??DISPOSIÇÕES??CONSTITUCIONAIS??TRANSITÓRIAS?? ??ADCT 

 

ComponenteValor?? Rmar??marçoTotal??das??Despesas??com??

Ações??e??Serviços??Públicos??de??Saúde?? Quadro??G??????

????????????????????????TOTAL??DAS??DESPESAS??PARA??EFEITO??DO

??CÁLCULO??????????????????????????VALOR??MÍNIMO??A??SER??APLIC

ADO??????????????????????

VALOR??ACIMA??DO??LIMITE??????????????????

????????????????????????O??percentual??mínimo??de??aplicação??em??Açõ

es??e??Serviços??Públicos??de??Saúde??para??o??exercício??de????

????é??de??????março??das??receitas??com??impostos??inclusive??transferên

cias????estabelecido??no??§????º??do??artigo????????do??Ato??das??Disposi

ções??Constitucionais??Transitórias????ADCT 

 

????Pelo??demonstrativo??acima??constatase??que????o??montante??aplicado

??foi??da??ordem??de??Rmar??????????????????????correspondendo??a??u
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m??percentual??de??????????março??da??receita??com??impostos??inclusive

??transferências??ficando??evidenciado??que??o??município??CUMPRIU??o??re

ferido??dispositivo??constitucional 

??A????????Despesas??com??pessoal?? artigo??????????da??C

onstituição??Federal??regulamentado??pela??Lei??Complementar??nº????

????

?? 

 

??I????DESPESAS??COM??PESSOAL??DO??PODER??EXECUTIVO????????

??????????????????????Valor?? Rmar??Pessoal??e??Encargos

??

??

??????Terceirização??para??Substituição??de??Servidores?? art

????????§????º????LRF????não??registrados??em??Pessoal??e??En??

??????

TOTAL??DAS??DESPESAS??COM??PESSOAL??DO??PODER??EXECUTIVO??

??

????

????????Para??cômputo??de??Terceirização??para??Substituição??de??Servido

res?? art????????§????º????LRF????não??registrados??em??Pe

ssoal??e??Encargos??Sociais??na??importância??de??Rmar????

??????

??considerouse??os??empenhos??apresentados??no??sistema??esfinge??confor

me??Anexo??II 

 

 

??J????DESPESAS??COM??PESSOAL??DO??PODER??LEGISLATIVO??????V

alor?? Rmar??Pessoal??e??Encargos????????????????TOTAL??

DAS??DESPESAS??COM??PESSOAL??DO??PODER??LEGISLATIVO????????

???????? 

??A??????????Limite??máximo??de????

março??da??Receita??Corrente??Líquida??para??os??gastos??com??pessoal??d

o??Município?? Prefeitura??Câmara??Fundos??Fundações??Autar

quias??Empresas??Estatais??Dependentes???? 

??Artigo??????????da??Constituição??Federal??regulamentado??pela??Lei??Co

mplementar??nº????

????

 

ComponenteValor?? Rmar??marçoTOTAL??DA??RECEITA??COR

RENTE??LÍQUIDA????????????????

??

LIMITE??DE????

março??DA??RECEITA??CORRENTE??LÍQUIDA????????????????????

Total??das??Despesas??com??Pessoal??do??Poder??Executivo??

??

????

????????????Total??das??Despesas??com??Pessoal??do??Poder??Legislativo

??????????????????????TOTAL??DA??DESPESA??PARA??EFEITO??DE??CÁ
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LCULO??DA??DESPESA??COM??PESSOAL??DO??MUNICÍPIO??????????

??????????????VALOR??ABAIXO??DO??LIMITE??DE????

março????????????????

???????? 

??O??demonstrativo??acima??comprova??que??no??exercício??em??exame??o

??Município??aplicou??????????marçodo??total??da??receita??corrente??líquida

??em??despesas??com??pessoal??CUMPRINDO??a??norma??contida??no??arti

go??????????da??Constituição??Federal??regulamentado??pela??Lei??Complem

entar??nº????

????

 

A??????????Limite??máximo??de??????março??da??Receita??Corrente??Líquid

a??para??os??gastos??com??pessoal??do??Poder??Executivo?? 

Prefeitura??Fundos??Fundações??Autarquias??Empresas??Estatais??Dependente

s???? ??Artigo????

??III??“b”??da??Lei??Complementar??nº????

????

 

ComponenteValor?? Rmar??marçoTOTAL??DA??RECEITA??COR

RENTE??LÍQUIDA????????????????

??

LIMITE??DE??????março??DA??RECEITA??CORRENTE??LÍQUIDA??????????

????????????

Total??das??Despesas??com??Pessoal??do??Poder??Executivo??

??

????

????????????Total??das??Despesas??para??efeito??de??Cálculo??das??Despe

sas??com??Pessoal??do??Poder??Executivo??

??

????

????????????VALOR??ABAIXO??DO??LIMITE??

?????????????????????? 

O??demonstrativo??acima??comprova??que??no??exercício??em??exame??o??P

oder??Executivo??aplicou??????????março??do??total??da??receita??corrente??

líquida??em??despesas??com??pessoal??CUMPRINDO??a??norma??contida??n

o??artigo????

??III??quarta-feira, março 24, 2010bquarta-feira, março 24, 2010??da??Lei??Compl

ementar??nº????

????

?? 

A????????????Limite??máximo??de????março??da??Receita??Corrente??Líquid

a??para??os??gastos??com??pessoal??do??Poder??Legislativo??

 Câmara??Municipal???? ??Artigo????

??III??“a”??da??Lei??Complementar??nº????

????

 

ComponenteValor?? Rmar??marçoTOTAL??DA??RECEITA??COR

RENTE??LÍQUIDA????????????????
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??

LIMITE??DE????março??DA??RECEITA??CORRENTE??LÍQUIDA????????????

??????

Total??das??Despesas??com??Pessoal??do??Poder??Legislativo????????????

??????????Total??das??Despesas??para??efeito??de??Cálculo??das??Despesa

s??com??Pessoal??do??Poder??Legislativo??????????????????????VALOR??A

BAIXO??DO??LIMITE??????

?????????????? 

O??demonstrativo??acima??comprova??que??no??exercício??em??exame??o??P

oder??Legislativo??aplicou????????março??do??total??da??receita??corrente??lí

quida??em??despesas??com??pessoal??CUMPRINDO??a??norma??contida??no

??artigo????

??III??quarta-feira, março 24, 2010aquarta-feira, março 24, 2010??da??Lei??Compl

ementar??nº????

????

?? 

??A????????Verificação??dos??Limites??Legais??do??Poder??Legislativo 

A??????????Remuneração??Máxima??dos??Vereadores??de????

??a??????março??daquela??estabelecida??para??os??Deputados??Estaduais??

 artigo????????inciso??VI??da??CF?? 

MÊSREMUNERAÇÃO 

DE??VEREADORREMUNERAÇÃO??DE??DEPUTADO??ESTADUALmarçoJANEIR

O????????

????????????????????FEVEREIRO????????

????????????????????MARÇO????????

????????????????????ABRIL????????

????????????????????MAIO????????

????????????????????JUNHO????????

????????????????????JULHO????????

????????????????????AGOSTO????????

????????????????????SETEMBRO????????

????????????????????OUTUBRO????????

????????????????????NOVEMBRO????????

????????????????????DEZEMBRO????????

??????????????????????A??remuneração??dos??vereadores??não??ultrapasso

u??o??limite??de????

março referente??aos??seus????????????habitantes??segundo??

dados??divulgados??pelo??IBGE????estimativa??de????

??????da??remuneração??dos??Deputados??Estaduais??CUMPRINDO??o????di

sposto??no??artigo????????inciso??VI??da??Constituição??Federal 

 

??A??????????Limite??máximo??de????março??da??receita??do??Município??p

ara??a??remuneração??total??dos??vereadores?? artigo????????i

nciso??VII??da??CF??Demonstrativo_???? 
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RECEITA??TOTAL??DO??MUNICÍPIO??REMUNERAÇÃO??TOTAL??DOS??VER

EADORESmarço??

????

??????????????????????????????????Para??cômputo??da??Remuneração??T

otal??dos??Vereadores??considerouse??a??despesa??com??a??Contribuição??P

atronal??informados??em??resposta??ao??ofício??circular????

????

????item??H??folhas??????

??deste??autos???? 

????O??montante??gasto??com??a??remuneração??dos??vereadores??no??exer

cício??foi??da??ordem??de??Rmar????????????????????representando??????

??marçoda??receita??total??do??Município?? ??Rmar????

????

????????????Desta??forma??fica??evidenciado??o??CUMPRIMENTO??do??esta

belecido??no??artigo????????VII??da??Constituição??Federal?? 

??A??????????Limite??máximo??de??????a????março??da??receita??tributária

??e??das??transferências??previstas??no??§????º??do??art??????????e??nos

??arts??????????e??????????da??CF??efetivamente??realizada??no??exercício

??anterior??para??o??total??da??despesa??do??Poder??Legislativo??excluindos

e??os??inativos?? artigo??????A??da??CF?? 

??RECEITA??TRIBUTÁRIA??E??DE??TRANSFERÊNCIAS??CONSTITUCIONAIS

??DO??EXERCÍCIO??ANTERIOR????Valor?? Rmar??marçoReceit

a??Tributária??

????????????????????Transferências??Constitucionais?? §????º

??do??artigo??????????e??artigos??????????e??????????da??CF??????????

??

??

??????

??Contribuição??para??o??Custeio??do??Serviço??de??Iluminação??Pública????

COSIP??do??exercício??anterior????????????

??Total??da??Receita??Tributária??e??de??Transferências??Constitucionais????

????????????????

Despesa??Total??do??Poder??Legislativo??????????????????????Total??das??

despesas??para??efeito??de??cálculo??????????????????????Valor??Máximo

??a??ser??Aplicado??????????????????

Valor??Abaixo??do??Limite??????????

???????????? 

??????O??montante??da??despesa??do??Poder??Legislativo??foi??da??ordem

??de??Rmar????????????????????representando????????março??da??receita

??tributária??do??Município??e??das??transferências??previstas??no??§????º??

do??artigo??????????e??artigos??????????e??????????da??CF??arrecadadas

????no??exercício??de????

???? Rmar????????????????????????Desta??forma??fica??evid

enciado??que??o??Poder??Legislativo??CUMPRIU??o??limite??de????
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março?? referente??aos??seus????????????habitantes??segundo

??dados??divulgados??pelo??IBGE????estimativa??de????

??????conforme??estabelecido??no??artigo??????A??da??Constituição??Federal 

 

??A??????????Limite??máximo??de????

março??da??receita??da??Câmara??para??o??total??da??despesa??relativa??a

??folha??de??pagamento??inclusive??dos??vereadores?? artigo??

????A??§????º??da??CF?? 

RECEITA??DO??PODER??LEGISLATIVODESPESA??COM?? 

FOLHA??DE??PAGAMENTOmarço??????????????????????????

??????????

 

 

??O??montante??da??despesa??com??folha??de??pagamento??foi??da??ordem

??de??Rmar????????????

??????representando????????

março??da??receita??total??do??Poder?? ??Rmar????????????

??????????Desta??forma??fica??evidenciado??que??o??Poder??Legislativo??C

UMPRIU??o??estabelecido??no??artigo????????A??§????º??da??Constituição??

Federal 

??Ressaltase??que??o??Tribunal??de??Contas??entendeu??conforme??decisão

??no??Processo??nº??CON??

??

????????????????parecer??nº????????

????que??a??“Receita??do??Poder??Legislativo”??é??aquela??consignada??no

??orçamento??municipal??para??as??dotações??destinadas??à??Câmara??consi

derando??as??alterações??orçamentárias??efetuadas????ou??o??valor??do??lim

ite??estabelecido??no??caput??do??artigo??????A??da??Constituição??Federal

?? ????a????março??da??receita??tributária??e??de??transferênc

ias??do??exercício??anterior????face??ao??disposto??no??parágrafo????º??dest

e??dispositivo??que??remete??ao??Prefeito??Municipal??crime??de??responsabil

idade??caso??efetue??repasse??a??maior??do??que??o??limite??estabelecido??

Desta??forma??utilizase??dos??dois??parâmetros??o??menor??valor??como??ba

se??de??cálculo??para??verificação??do??limite??estabelecido??no??parágrafo

????º??do??artigo??????A??da??Constituição??Federal 

 

A????DA??GESTÃO??FISCAL??DO??PODER??EXECUTIVO 

Na??análise??dos??dados??de??gestão??fiscal??informados??pela??Prefeitura??

através??do??Sistema??eSfinge??consoante??dispõe??o??artigo????????da??L

ei??Orgânica??do??TCE??e??o??§????º??do??artigo????????do??Regimento??

Interno?? Resolução??nº??TC

????

??????ressaltouse??o??que??segue?? 

 

??A????????Metas??realizadas??em??relação??às??previstas 

??A????????????Meta??fiscal??da??receita??prevista??na??LDO??em??confor

midade??com??a??LC??n????

????

??art????º??§????º??não??atingida???? 
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Meta??Fiscal??da??ReceitaRECEITA??PREVISTA 

RmarRECEITA??REALIZADA 

RmarDIFERENÇA 

Rmar????????????

??

????

??????????????

??????????Obs??Dados??extraídos??do??sistema??esfinge??informados??pela

??Unidade 

A??meta??fiscal??de??receita??prevista??até??o????º??bimestre??

????em??conformidade??com??o??disposto??no??art????º????§????º??da??LC

????

????

??não??foi??atingida??sendo??arrecadado??Rmar????

????

??????????o??que??representou??????março??da??receita??prevista??

 Rmar??????????????

????situandose??acimaabaixo??do??previsto 

 

 

A????????????Meta??fiscal??da??despesa??fixada??na??LDO??em??conformid

ade??com??a??LC??n????

????

??art????º??§????º??atingida???? 

Meta??Fiscal??da??DespesaDESPESA??FIXADA 

RmarDESPESA??REALIZADA 

RmarDIFERENÇA 

Rmar????????????

????????????

??????????????

??????Obs??Dados??extraídos??do??sistema??esfinge??informados??pela??Uni

dade 

A??meta??fiscal??da??despesa??prevista??até??o????º??bimestre??

????em??conformidade??com??o??disposto??no??art????º????§????º??da??LC

????

????

??foi??atingida??sendo??realizadas??despesas??na??importância??de??Rmar??

????????????

??????o??que??representou??????março??da??despesa??fixada??

 Rmar??????????????

??situandose??abaixo??do??previsto 

 

A??????????Meta??Fiscal??de??resultado??nominal??prevista??na??LDO??em

??conformidade??com??a??LC??nº????

????

??art????º??§????º??e????º??realizada??até??o????º??Bimestres 
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Meta??Fiscal??de??Resultado??NominalPERÍODOPREVISTA??NA??LDOREALIZ

ADA??ATÉ??O??BIMESTREDIFERENÇAALCANÇADA 

NÃO??ALCANÇADAAté??o????º??Bimestre??????

 

??????????????????????????????Não??AlcançadaAté??o????º??Bimestre????

??

????????????????????????????????Não??AlcançadaAté??o????º??Bimestre??

????

 ?????????????????? ????

????????????AlcançadaAté??o????º??Bimestre????

?????????? ?????????????????? ??????????

??????AlcançadaAté??o????º??Bimestre??????

 ?????????????????? ??????????????????Alcanç

adaAté??o????º??Bimestre??????

 ?????????????????? ??????????????????Alcanç

adaObs??Dados??extraídos??do??sistema??esfinge??informados??pela??Unidad

e 

 

A??Lei??Complementar??n°????

????

??no??artigo????º??dispõe??que??se??ao??final??de??um??bimestre??for??veri

ficado??que??a??realização??da??receita??poderá??não??comportar??o??cumpri

mento??das??metas??de??resultado??nominal??estabelecidas??no??Anexo??de

??Metas??Fiscais??integrante??da??LDO??os??Poderes??promoverão??por??ato

??próprio??e??nos??montantes??necessários??nos??trinta??dias??subseqüentes

??limitação??de??empenho??e??movimentação??financeira??segundo??critérios

??fixados??na??Lei??de??Diretrizes??Orçamentárias?? 

A??meta??fiscal??de??resultado??nominal??prevista??até??o????º??Bimestres??

????foi??alcançada??tendo??sido??previsto??o??resultado??de??Rmar????????

??e??alcançado??Rmar????????????????????situandose??abaixo??do??previst

o 

A??????????Meta??Fiscal??de??resultado??primário??prevista??na??LDO??em

??conformidade??com??a??LC??nº????

????

??art????º??§????º??e????º??realizada??até??o????º??Bimestres 

Meta??Fiscal??de??Resultado??PrimárioPERÍODOPREVISTA??NA??LDOREALIZ

ADA??ATÉ??O??BIMESTREDIFERENÇAALCANÇADA 

NÃO??ALCANÇADAAté??o????º??Bimestre??????

??????????

??????????

????AlcançadaAté??o????º??Bimestre????????

???????????????? ????????????????Não??AlcançadaAté??o??

??º??Bimestre????
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????????????????????????????????AlcançadaAté??o????º??Bimestre

 ??????????????????????????????????????

????????AlcançadaAté??o????º??Bimestre????????

??????????????

??????????????

AlcançadaAté??o????º??Bimestre????????

????????????????????????????????AlcançadaObs??Dados??extraídos??do??s

istema??esfinge??informados??pela??Unidade 

 

A??Lei??Complementar??n°????

????

??no??artigo????º??dispõe??que??se??ao??final??de??um??bimestre??for??veri

ficado??que??a??realização??da??receita??poderá??não??comportar??o??cumpri

mento??de??metas??de??resultado??primário??estabelecidas??no??Anexo??de

??Metas??Fiscais??integrante??da??LDO??os??Poderes??promoverão??por??ato

??próprio??e??nos??montantes??necessários??nos??trinta??dias??subseqüentes

??limitação??de??empenho??e??movimentação??financeira??segundo??critérios

??fixados??na??Lei??de??Diretrizes??Orçamentárias 

??A??meta??fiscal??de??resultado??primário??prevista??até??o????º??Bimestre

s??

????foi??alcançada??tendo??sido??previsto??o??resultado??de??Rmar????????

??

??e??alcançado??Rmar????????????????????o??que??representou??????????

março??da??meta??prevista??situandose??abaixo??do??previsto 

 

A????DO??CONTROLE??INTERNO 

O??Controle??Interno??na??Administração??Pública??é??aquele??que??se??real

iza??internamente??ou??seja??através??dos??órgãos??componentes??da??própr

ia??estrutura??administrativa??que??pratica??e??fiscaliza??os??atos??sujeitos??

ao??seu??controle?? 

Na??Constituição??Federal??de????????????as??regras??que??estabelecem??a

??competência??do??Sistema??de??Controle??Interno??no??plano??federal??est

ão??insculpidas??no??caput??do??artigo????

??que??dispõe?? 

“Art????

??A??fiscalização??contábil??financeira??orçamentária??operacional??e??patrimo

nial??da??União??e??das??entidades??da??administração??direta??e??indireta

??quanto??à??legalidade??legitimidade??economicidade??aplicação??das??subv

enções??e??renúncia??de??receitas??será??exercida??pelo??Congresso??Nacio

nal??mediante??controle??externo??e??pelo??sistema??de??controle??interno??

de??cada??Poder”?? grifo??nosso?? 

 

No??caso??dos??Municípios??respeitando??sua??autonomia??deferida??pelo??t

exto??Constitucional??o??Sistema??de??Controle??Interno??está??previsto??no

??artigo????????porém??a??cargo??do??Poder??Executivo 



Erro! Argumento de opção desconhecido. 
??DMURelatório??de??Contas??Anuais??do??Município??de??São??Domingos 

 

 

“Art????????A??fiscalização??do??Município??será??exercida??pelo??Poder??L

egislativo??Municipal??mediante??controle??externo??e??pelos??sistemas??de??

controle??interno??do??Poder??Executivo??Municipal??na??forma??da??lei”

 grifo??nosso?? 

 

A??partir??do??exercício??de????

??a??Lei??Complementar??nº????

????de??

????de??maio??de????

????Lei??de??Responsabilidade??Fiscal??consoante??dispositivos??previstos??n

o??artigo????????impõe??que??a??fiscalização??da??gestão??fiscal??se??faça

??através??do??sistema??de??controle??interno??exigindo??o??acompanhament

o??concomitante??da??gestão??orçamentária??financeira??e??patrimonial??da??

Administração??Pública??determinando??inclusive??o??atingimento??de??metas

??estabelecidas??pelo??sistema??de??planejamento??e??a??obediência??de??c

ondições??e??limites??de??despesas??e??controle??de??dívidas 

 

Em??simetria??à??Carta??Constitucional??de????????????a??Constituição??Est

adual??define??a??forma??de??controle??e??fiscalização??da??Administração??

Pública??nos??artigos????????a????????e??especificamente??para??os??munic

ípios??o??controle??via??Sistema??de??Controle??Interno??está??previsto??no

??artigo???????? 

 

“Art ??????  

 A??fiscalização??contábil??financeira??orçamentária??operacional??e??patrimoni

al??dos??órgãos??e??entidades??da??administração??pública??municipal??quan

to??a??legalidade??a??legitimidade??a??economicidade??a??aplicação??das??s

ubvenções??e??a??renúncia??de??receitas??é??exercida?? 

I??????pela??Câmara??Municipal??mediante??controle??externo?? 

??II????pelos??sistemas??de??controle??interno??do??Poder??Executivo??Muni

cipal”?? grifo??nosso?? 

A??obrigatoriedade??da??implantação??do??Sistema??de??Controle??Interno??t

ambém??está??regulada??no??artigo??????????da??Lei??Complementar??Estad

ual??nº????

????

??com??nova??redação??dada??pela??Lei??Complementar??Estadual??nº????

??????

????de??

????de??junho??de????

????o??que??deveria??ocorrer??até??o??final??do??exercício??de????

?? 

2010Art????????????A??organização??do??sistema??de??controle??interno??do

s??Poderes??Executivo??Legislativo??e??Judiciário??do??Estado??e??no??que

??couber??dos??Municípios??deve??ocorrer??até??o??final??do??exercício??de

????



Erro! Argumento de opção desconhecido. 
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??2010 

Por??força??do??artigo????????da??Constituição??Federal??de????????????a

??implementação??do??Sistema??de??Controle??Interno??no??âmbito??municipa

l??deve??ser??consoante??lei??de??iniciativa??do??Poder??Executivo 

É??imperativo??que??a??lei??instituidora??do??Sistema??de??Controle??Interno

??regule??a??forma??de??controle??a??ser??realizado??abrangendo??todas??a

s??atividades??e??serviços??desenvolvidos??toda??a??estrutura????administrati

va??assim??como??todos??os??seus??setores??e??agentes 

O??Município??de??São??Domingos??instituiu??o??Sistema??de??Controle??Int

erno??através??da??Lei??Municipal??nº??

????

??????de????????????

????portanto??dentro??do??prazo??previsto??no??art??????????da??Lei??Com

plementar????

????

 

Para??ocupar??o??cargo??do??responsável??pelo??órgão??central??de??control

e??interno????foi??nomeada??através??da??Portaria??nº??????????

????em??

??

????

????o??Sra??Marlise??Scaranti??Vortmann??cargo??comissionado??permenecen

do??até????????de??janeiro??de????

????à??partir??de??

????de??fevereiro??do??mesmo??ano??foi??nomeado????o??Sr??Juliano??Hen

nerich??cargo??comissionado 

A??partir??do??exercício??de????

????a??obrigatoriedade??da??remessa??do??relatório??de??controle??interno??

passou??a??ser??bimestral??coincidindo??a??distribuição??dos??meses??que??

comporão??esses??períodos??com??o??exercício??financeiro??conforme??dispo

sto??no??art????º??parágrafo????º??da??Resolução??TC??nº??????????

????de??

????????

????que??alterou??o??art????º??e??respectivos??parágrafos??da??Resolução??

nº??TC?????????? 

 

Verificouse??que??o??Município??de??São??Domingos??encaminhou??os??relat

órios??de??controle??interno??referentes??ao????º????º????º????º????º??e??

??º??bimestres??cumprindo??o??disposto??no??art????º??da??Res??nº??????T

C??????????????com??nova??redação??dada??pela??Resolução??nº??TC????

??????

?? 

Em??????

????
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????o????Tribunal??de??Contas??através??da??Diretoria??de??Controle??dos

??Municípios????DMU??encaminhou??o??OF??nº??TCDMU??de????????????

??

????determinando??no??parágrafo????º??o??que??segue?? 

“Devem??ainda??integrar??os??citados??relatórios??as??informações??relativas

??ao??ato??de??limitação??de??empenho??no??bimestre??se??for??o??caso??

e??sobre??a??divulgação??local??quantidade??de??pessoas??e??realização??d

as??audiências??públicas??para??avaliar??as??metas??fiscais??do??quadrimestr

e?? maio??setembro??e??fevereiro????conforme??dispõe??o??arti

go????º??§????º??da??Lei??Complementar????

????

??bem??como??sobre??as??audiências??públicas??para??discutir??os??projetos

??de??leis??relativas??a??Lei??de??Diretrizes??Orçamentárias??e??Lei??Orçam

entária??em??atendimento??ao??artigo????????parágrafo??único??da??Lei??de

??Responsabilidade??Fiscal” 

Verificouse??que??o??Relatório??remetido??referente??ao????º??bimestre??cont

empla??as??informações??solicitadas??no??ofício??supracitado 

Na??análise??preliminar??efetuada??nos??Relatórios??remetidos??não??foram??

verificadas??irregularidades??ou??ilegalidades??levantadas??pelo??Órgão??de??

Controle??Interno??com??referência??a??execução??do??orçamento??e??dos??r

egistros??contábeis??bem??como??com??relação??aos??atos??e??fatos??da??a

dministração??municipal 

 

 

??A????OUTRAS??RESTRIÇÕES??OU??RESTRIÇÕES??REMANESCENTES 

A????????Ausência??de??informações??remetidas??pelo??Sistema??eSfinge??o

casionado??divergência??no??valor??de??Rmar????

??entre??os??créditos??adicionais????Rmar??????????????????????e??o??tot

al??dos??recursos??para??abertura??de??créditos??adicionais??????????Rmar

??????????????????????revelando??deficiência??de??controle??interno??do??s

etor??contrariando??o??artigo????º??da??Resolução??TC????????????e??as??

normas??contábeis??da??Lei??nº????????

???? 

 

 

O??Município??encaminhou??via??eletrônica??ao??sistema??eSfinge??as??infor

mações??relativas??aos??créditos??adicionais??e??aos??recursos??para??abert

ura??dos??respectivos??créditos??apresentando??os??créditos??suplementares

??no??valor??de??Rmar????????

????????????e??os??as??fonte??de??recursos??para??abertura??de??créditos

??no??valor??de??Rmar???????????????????? 

 

O??dados??remetidos??pelo??relatório??circunstanciado??e??Anexo????????do

??Balanço??Consolidado??do??Município??????Comparativo??da??Despesa??A

utorizada??com??a??Realizada??demonstram??que??os??créditos??suplementar

es??foram??da??ordem??de??Rmar??????????????????????e??especial??no??

total??de??Rmar??????
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??totalizando??em??Rmar??????????????????????Considerando??que??os??re

cursos??para??abertura??de??créditos??informados??foram??de??Rmar??????

????????????????verificase??uma??divergência??de??Rmar????

 

 

Resta??claro??a??divergência??nos??dados??remetidos??pelo??sistema??esfing

e??e??o??Anexo????????do??Balanço??Consolidado??do??Município??????Co

mparativo??da??Despesa??Autorizada??com??a??Realizada??revelando??deficiê

ncia??de??controle??interno??do??setor 

 

Créditos??OrçamentáriosValor?? Rmar??Créditos??Orçamentários

??

????????

????????Ordinários??

????????

????????Reserva??de??Contingência??

 ????Créditos??Adicionais??????????????????????????Suplem

entares??????????????????????????Especiais????

 ????Anulações??de??Créditos????????

????????OrçamentáriosSuplementares????????

?? ??????Créditos??Autorizados??????

??????????Demonstrativo_

?? 

Como??recursos??para??abertura??de??Créditos??Adicionais??foram??utilizados

??os??seguintes?? 

Recursos??para??abertura??de??créditos??adicionaisValor?? R

mar??marçoRecursos??de??Excesso??de??Arrecadação????????????????????

Recursos??de??Anulação??de??Créditos??Ordinários????????

????????Outros??Recursos??não??Identificados??

??

??????????????????????T??O??T??A??L????????????????????

 

Demonstrativo_

???? 

A????????Divergência??no??montante??de??Rmar????????????da??Dívida??At

iva??registrado??no??Balanço??Patrimonial????Anexo????????e??o??valor??ap

urado??na??movimentação??da??Dívida??Ativa??em??desacordo??aos??artigos

????

????e????

????da??Lei??nº????????

???? 

 

O??Balanço??Patrimonial??do??Município??de??São??Domingos??referente??ex

ercício??financeiro??de????

????apresenta??o??valor??de??Rmar????????????????????referente??à??Dívi

da??Ativa 



Erro! Argumento de opção desconhecido. 
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Entretanto??ao??considerarse??o??saldo??do??exercício??anterior??da??Dívida

??Ativa?? Rmar??????????????

??????mais??a??inscrição?? Rmar??????

??????

??????menos??a??cobrança?? Rmar????????????

??????e??menos??cancelamento?? Rmar??????????????????apr

esentada??nas??Demonstrações??das??Variações??Patrimoniais??obtémse??co

mo??saldo??para??o??exercício??seguinte??o??valor??de??Rmar????????????

?????? 

 

Desta??forma??configurase??a??divergência??de??Rmar????????????da??Dívid

a??Ativa??registrado??no??Balanço??Patrimonial????Anexo????????

 Rmar??????????????????????e??o??valor??apurado??na??movi

mentação??da??Dívida??Ativa?? Rmar????????????

????????em??desacordo??aos??artigos????

????e????

????da??Lei??nº????????

???? 

 

??MOVIMENTAÇÃO??DA??DÍVIDA??ATIVA??????Valor?? Rmar

??Saldo??do??Exercício??Anterior????????????

?? ????Inscrição????

??????

 ????Cobrança??no??Exercício??

?????????? ????Cancelamento??no??Exercício????????????Sald

o??para??o??Exercício??Seguinte??????????

???? 

Demonstrativo_

?? 

??CONCLUSÃO 

Considerando??que??a??CONSTITUIÇÃO??FEDERAL????art????????§????º??

e??§????º??a??CONSTITUIÇÃO??ESTADUAL????art??????????e??a??Lei??Co

mplementar??nº????

????

??de????????????

?? LOTCSC??????arts????

??e??????????estabeleceram??acerca??do??controle??externo??das??contas??

de??municípios??e??da??competência??do??Tribunal??de??Contas??para??este

??fim?? 

 

Considerando??que????a????apreciação????das??contas??do??Prefeito????Mu

nicipal??tomou??por??base??os??dados??e??informações??exigidos??pelo??art

????????da??Res??TC?? 

????????????cc??o??art????????da??Instrução??Normativa??n°??

????

????remetidos??bimestralmente??por??meio??eletrônico??e??Balanço??Anual??p

or??meio??documental??cuja??análise??foi??efetuada??por??amostragem??confo



Erro! Argumento de opção desconhecido. 
??DMURelatório??de??Contas??Anuais??do??Município??de??São??Domingos 

rme??técnicas??apropriadas??de??auditoria??que??prevêem??inclusive??a??reali

zação??de??inspeção??“in??loco”??conforme??o??caso????e??que??o??exame

??procedido??fundamentouse??em??documentação??apresentada??de??veracida

de??ideológica????apenas????presumida????a??qual??poderá??o??Tribunal??

??de????Contas????????a??qualquer??época??e??desde??que??venha??a??ter

??ciência??de??ato??ou??fato??que??a??desabone????reapreciar??reformular??

seu??entendimento??e??emitir??novo??pronunciamento??a??respeito?? 

 

Considerando??que??o??exame??das??contas??em??questão??não??envolve??

o??resultado??de??eventuais??auditorias??oriundas??de??denúncias??represent

ações??e??outras??que??devem??integrar??processos??específicos??a??serem

??submetidos??a??apreciação??deste??Tribunal??de??Contas?? 

 

Considerando??que??o??julgamento??das??contas??de??gestão??do??Prefeito

??Municipal??pela??Colenda??Câmara??de??Vereadores??não??envolve??exam

e??da??responsabilidade??de??administradores??municipais??inclusive??do??Pr

efeito????quanto??a??atos??de??competência??do??exercício??em??causa??qu

e??devem??ser??objeto??de??exame??em??processos??específicos???? 

 

Considerando??o??exposto??e??mais??o??que??dos??autos??consta??a??Diret

oria??de??Controle??dos??Municípios??por??sua??Divisão??de??Contas??Munic

ipais??respectiva??entende????que????para??efeito??de??emissão??de??PARE

CER??PRÉVIO??a??que??se??refere??o??art????

??da??Lei??Complementar??nº????

????

????????referente????a??Prestação??de??Contas??do??Município??de??São??

Domingos??consubstanciadas??nos??dados??bimestrais??remetidos??eletronica

mente??e??no??Balanço??Geral?? da??Prefeitura??e??Consolida

do????remetido??documentalmente??a??vista??do??exame??procedido??aprese

nta??as??restrições??seguintes?? 

 

 

 

??????????????????I????DO??PODER??EXECUTIVO???? 

 

 

I????B??RESTRIÇÕES??DE??ORDEM??LEGAL?? 

 

IIB??????Ausência??de??informações??remetidas??pelo??Sistema??eSfinge??oc

asionado??divergência??no??valor??de??Rmar????

??entre??os??créditos??adicionais????Rmar??????????????????????e??o??tot

al??dos??recursos??para??abertura??de??créditos??adicionais??????????Rmar

????????????????????????revelando??deficiência??de??controle??interno??do

??setor??contrariando??o??artigo????º??da??Resolução??TC????????????e??a

s??normas??contábeis??da??Lei??nº????????

?????? item??A??????deste??relatório???? 

IIB??????Divergência??no??montante??de??Rmar????????????da??Dívida??Ati



Erro! Argumento de opção desconhecido. 
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va??registrado??no??Balanço??Patrimonial????Anexo????????e??o??valor??apu

rado??na??movimentação??da??Dívida??Ativa??em??desacordo??aos??artigos??

??

????e????

????da??Lei??nº????????

?????? item??A??????deste??relatório???? 

Diante??das??restrições??evidenciadas??entende??esta??Diretoria??que??possa

??o??Tribunal??de??Contas??além??da??emissão??do??parecer??prévio??decid

ir??sobre??as??providências??que??devam??ser??tomadas??a??respeito??das

??restrições??remanescentes??e??ainda?? 

 

I????RECOMENDAR????à????Câmara????de????Vereadores??????anotação??

????e??????verificação????de??acatamento??pelo??Poder??Executivo??das??o

bservações??constantes??do??presente??Relatório?? 

 

II????SOLICITAR????à????Câmara????de????Vereadores????seja????o????Tri

bunal????de????Contas??comunicado??do??resultado??do??julgamento??das??

Contas??Anuais??em??questão??do??Prefeito??Municipal??conforme??prescreve

??o??art????????da??Lei??Complementar??nº????

????

??inclusive??com??a??remessa??do??ato??respectivo??e??da??ata??da??sessã

o??de??julgamento??da??Câmara 

 

III????RESSALVAR??que??o??processo??PCA??

??

??????????????relativo??à??Prestação??de??Contas??do??Presidente??da??Câ

mara??de??Vereadores?? gestão????

??????encontrase??em??tramitação??neste??Tribunal??pendente??de??decisão

??final?? 

 

É??o??Relatório 

 

 

DMUDCM??????em??????

????

?? 

 

???????? 

 

Gissele??Souza??De??Franceschi??Nunes 

??Auditora??Fiscal??de??Controle??Externo 

 

 

 

 

????????????????????????Júlio??César??de??Melo 
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Auditor??Fiscal??de??Controle??Externo 

????????????Chefe??de??Divisão 

 

DE??ACORDO 

Em??????

????

?? 

 

 

 

 

 

????????????????????????????Sonia??Endler 

Auditora??Fiscal??de??Controle??Externo 

??????????????Coordenador??de??Controle 

????????????????????????????????????????????????????Inspetoria???? 

 

 

 

 

 

 

ANEXO??I 

OUTRAS??DESPESAS??DEDUTÍVEIS??COM??ENSINO??FUNDAMENTAL 

VALOR???????????????? 

Parte??superior??do??formulário 

Parte??superior??do??formulário 

Parte??superior??do??formulário 

Unidade??Gestora?? ??Prefeitura??Municipal??de??São??Domingos?? 

Competência?? ??

????

?? à 

????

???? 

NE??Data??Empenho??Credor??Nr??Licitação??Vl??Empenho?? 

Rmar????Vl??Liquidado?? Rmar????Vl??Pago?? R

mar????Histórico??????????????????????

????FOTO ELITEDE??DELISIA??GALETI????????

????????

????????

??Serviços fotograficos??prestados??a??secretaria????

??????

??

????

????LIVRARIA DAS??FACULDADES??SC??LTDA??

??

??

??????????????????????????????????????????????Aquisição de??livros??par



Erro! Argumento de opção desconhecido. 
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a??a??biblioteca??pública??municipal??Junto??a??Escola??Nair??Morschheiser

????????????

??

????

????MARCIO KLEIN????

????

????

??Serviços de??sonorização??divulgação??gravação??para??a??semana??da??P

átria????????????

??

????

????MARCIO LUIZ??BRUM????

????

????

??Serviços de??instrutor??de??banda??para??os??integrantes??da??banda??Mu

nicipal??com??instrumentos??de??percução??visando??as??comemorações??da

??semana??da??Patria????

????conforme??contrato??????

????

??

????

????TAMANHO 13:50??CIA??LTDA??

????

????????????????????????????????????????Aquisição de??generos??alimenti

cios??destinados??ao??preparo??da??merenda??escolar?? 

 

DESPESAS??COM??TERCEIRIZAÇÃO??PARA??SUBSTITUIÇÃO??DE??SERVID

ORES??NÃO??REGISTRADOS??EM??PESSOAL??E??ENCARGOS??SOCIAIS 

ANEXO??II 

VALOR??????

??????

 

Unidade??Gestora?? ??Prefeitura??Municipal??de??São??Domingos?? 

Competência?? ??

????

?? à 

????

???? 

NE??Data??Empenho??Credor??Nr??Licitação??Vl??Empenho?? 

Rmar????Vl??Liquidado?? Rmar????Vl??Pago?? R

mar????Histórico??????????????

????

????INSTITUTO FAEE??SC??LTDA??

????

????????

??????



Erro! Argumento de opção desconhecido. 
??DMURelatório??de??Contas??Anuais??do??Município??de??São??Domingos 

??????

??Serviços de??assessoria??contabil??e??administrativa??prestados??no??mês

??de??Fevereiro??

??????????

??

????

????INSTITUTO FAEE??SC??LTDA??

????

????????

??????

??????

??Serviços de??assessoria??contabil??administrativa??prestados??no??mês??Jan

eiro??

????????????????

????

????INSTITUTO FAEE??SC??LTDA??

????

????????

??????

??????

??Prestação de??serviços??de??levantamento??patrimonial??com??digitação??de

??dados??emissão??dos??relatorios??de??controle??e??regularização??documen

tal??do??patrimonio??do??municipio??de??São??Domingos??????????????

????

????INSTITUTO FAEE??SC??LTDA??

????

????????

??????

??????

??Serviços de??assessoria??contabil??e??administrativa??prestados??no??mês

??de??Abril??

????????

??????

????

????INSTITUTO FAEE??SC??LTDA??

????

????????

??????

??????

??Serviços de??assessoria??contabil??e??administrativa??prestados??no??mês

??de??Março??

??????????????????

????

????INSTITUTO FAEE??SC??LTDA??



Erro! Argumento de opção desconhecido. 
??DMURelatório??de??Contas??Anuais??do??Município??de??São??Domingos 

????

????????

??????

??????

??Serviços de??assessoria??contabil??e??administrativa??prestados??no??mês

??de??Maio??

??????????????

??

????

????INSTITUTO FAEE??SC??LTDA??

????

????????

??????

??????

??Serviços de??assessoria??contabil??e??administrativa??prestados??no??mês

??de??Junho??

??????????????

??

????

????INSTITUTO FAEE??SC??LTDA??

????

????????

??????

??????

??Serviços de??assessoria??contabil??e??administrativa??prestados??no??mês

??de??Julho??

??????????????

??

????

????INSTITUTO FAEE??SC??LTDA??

????

????????

??????

??????

??Serviços de??assessoria??contabil??e??administrativa??prestados??no??mês

??de??Agosto??

??????

??

????

??

??

????INSTITUTO FAEE??SC??LTDA??

????

????????

??????



Erro! Argumento de opção desconhecido. 
??DMURelatório??de??Contas??Anuais??do??Município??de??São??Domingos 

??????

??Serviços de??assessoria??contabil??e??administrativa??prestados??no??mês

??de??Setembro??

????????

??????????????

????INSTITUTO FAEE??SC??LTDA??

????

??????????

????????

????????

??Serviços de??assessoria??contabil??e??administrativa??prestados??no??mês

??de??Dezembro??

????????????????

??????

????INSTITUTO FAEE??SC??LTDA??

????

????????????

??????????

??????????

??Serviços de??assessoria??contabil??e??administrativa??prestados??no??mês

??de??Outubro??

????????????????????????

????INSTITUTO FAEE??SC??LTDA??

????

??????????

????????

????????

??Serviços de??assessoria??contabil??e??administrativa??prestados??no??mês

??de??Novembro??

??????

??????????

????

????LORENZON CONTABILIDADE??AB??LTDA??????

??????

??????

??serviços contabeis??ref??mes??de??julho??de????

??????

????????????

????

????LORENZON CONTABILIDADE??AB??LTDA??????

??????

??????

??Serviços contabeis??ref??mes??de??agosto??de????

??????

????



Erro! Argumento de opção desconhecido. 
??DMURelatório??de??Contas??Anuais??do??Município??de??São??Domingos 

????

??

??

????LORENZON CONTABILIDADE??AB??LTDA??????

??????

??????

??Valor referente??serviços??de??contabilidade??ref??mes??de??setembro??de

????

???? 

 


