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Senhor Prefeito,
Senhores Vereadores,
Senhores Contribuintes,

r
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Diretrizes

constatou-se que:

As ações executadas pelo Município de Porteiras no exercício de 2017, voltadas a
manutenção das atividades dos serviços públicos, das políticas públicas de Governo, o
atendimento às necessidades da população e o cumprimento dos limites legais, configuraram o
cumprimento das metas e prioridades estabelecidas,
Portanto, o Controle Interno considera que a execução orçamentária de 2017
atendeu as determinações legais, atingindo as metas e diretrizes previstas na LIDO.
Das Metas de Resultado Primário e Resultado Nominal
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RESULTADO PRIMÁRIO EM 2017
DISCRIMINAÇÃO

REALIZADA (R$)
41.939.599,22

Receita TotaI
(-) Aplicações Financeiras

270.494,67

(-) Operações de Crédito
(-) Receitas de Alienação de Ativos

68.085,70

-

(-) Amortização de Empréstimos
(-)

Deduções para o FUNDEB

3.964.363 96 1

RECEITA FISCAL (1)

37.636.655,49

Despesa Total

37.192.782,45

-

(-) Juros e Encargos da Dívida
(-)

Amortização da Dívida

138.466,68

-

(-) Concessão de Empréstimos
(-)

Títulos de Capital já integralizados

DESPESA FISCAL (II)

37.060.321,77

RESULTADO PRIMÁRIO (l -II)

576.333,72

O Resultado Nominal foi de R$
8.248.571 58 o que permitiu o Cumprimento da
meta estabelecida que foi o pagamento do parcelamento da dívida sem a necessidade de se criar
novos passivos, Conforme demonstrativo abaixo:
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DISCRIMINAÇÃO

Realizado em
2017

Dívida Fundada
(exceto dívida entre entidades da mesma esfera
governamental, conforme determina o § 20 do art. 1 0
da Resolução n° 4012001 do Senado Federal)
,

,

3.047.916,44

(+) Precatórios emitidos a partir de 05,05.2000,
incluídos no orçamento e não pagos

-

(+'I Operações de crédito
(com prazo inferior a doze meses, que tenham
constado como receitas no or ça mento)
Dívida Consolidada

3.047.916,44

(-) Total do Ativo Disponível
(caixa, bancos e aplicações financeiras)*

4,746,863,91

jjjHaveres _Financeiros
(devedores diversos)*

29.596,38

(-) Restos a Pagar Não Processados*
Dívida Consolidada Líquida

2.760.168,65
(4.491712,50)

-

(+) Receitas de Privatizações
Passivos Reconhecidos (parcelamento de dívida:
I NSS, FGTS, PISIPASEP e outras)

(-)

1.946.491.49
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É possível observar que houve um superávit orçamentário e que foi cumprida a
Lei de Responsabilidade Fiscal já que o município não gastou mais que arrecadou e que a dívida
vem se mantendo dentro dos limites aceitáveis em relação à Receita corrente Líquida.
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de Porteiras para o exercício --ínanceíro de 2018, foi
elaborada atenden--':> as disposições contidas na Lei no 4.320164, demais
legislações -ertinentes e_ em. especial a LDO.

A LOA

Durante o processo de elaboração da proposta orça me, itáfia, ívoram vejificadas
seguida, discutido as providências para o seu equacionamento, combinadas com aquelas
definidas no PPA e na LDO e com a expectativa de receita para o exercício.
Com relação à estimativa da receita, procurou-se adotar os seguintes critérios:
evolução média da receita nos últimos 03 (três) anos, ~ficada por meio de métodos estatísticos;
os fatores conjunturais que poderiam influenciar a produtividade de cada fonte, - a previsão do
repasse do ICMS e do FPM; a expansão do número de contribuintes e as alterações na legislação
tributária; a projeção das receitas transferidas a serem realizadas por outras instituições; a
legislação vigente.
Da mesma forma a fixação das despesas para cada unidade orçamentária
decorreram da analise de: quais eram as demandas internas existentes, conjugada com a
observação histõrica das despesas efetivamente realizadas nos 03 (três) últimos exercícios
financeiros; as metas previstas no PPA; as metas e prioridades definidas na LDO -, a
ímplementação de programas de redução de despesas em caráter geral; a fixação da reserva de
contingência, conforme LDO; a receita estimada; a legislação vigente

A Lei Orçamentária aprovou para o exercício de 2017, urna receita prevista e urna
despesa fixada em R$ 47.151.01 8,00.
Durante a execução orçamentária, a arrecadação alcançou a cifra de R$
37.975.235,86 e se comportou, em resumo, por categoria econômica e fontes, da seguinte
maneira:
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RECEITAS
RECEITAS CORRENTES
Receita Tributária

PREVISÃO

ARRECADAÇÃO

1

40.301.109,12

1395.965.001

1.107.915.53

48 .996.469,00

Receita de Contribuição

300.180,00

221 870,20

Receita Patrimonial

632.335,00

270.494,67

Receita industria!

0,00

Ó0,0_

Receita de Serviços

0,00

0.00

46.627.453,00

38.676152,13

40.536,00

24.076,59

1.930.415,00

1.638.490,70

15.850,00

68.085,70

1.914.565,00

1.570.405,00

3.775,866,00

3.964.363,96

47.151.018,00

37.975.235,86

Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL
Operações de Crédito
Alienação de Bens
Transferência de Capital
Outras

Receitas

de Capital

(-) Deduções FUNDEB

TOTAL GERAL

A receita proveniente da Cota-Parte do FPM — Fundo de Participação dos
Municípios, fonte básica e absoluta da receita pública do Município, produziu a importância de R$
14.184.714,86, equivalente a 37,35 % da arrecadação total.

A receita proveniente do ICIVIS, fruto das atividades econômicas desenvolvidas n,1
Município, atingiu a importância de R$ 4.686,550,22 correspondente a 12,33% da arrecadação

A despesa pública assim desdobrou, global e resumidamente, por categoria
econômica, enquanto que, mostraremos em anexo próprio, o desdobramento
da despesa por unidade orçamentária -
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vislumbrado no demonstrativo anexo à esta Prestação de Contas de Governo, atendendo o
disposto no art. 212 da ConStítuição Federal.
Os restos a pagar do ensino foram quitados com recursos financeiros
correspondentes na conta bancária vinculada ao ensino.

Termos Dos Dispositivos Constitucionais
A Emenda Constitucional n 0 29, de 13 de setembro de 2000, definiu o limite a ser
aplicado nas ações e serviços públicos de saúde deverão ser equivalentes a, no mínimo, 15%
(quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos e transferências.
- o a esta Prestação
Conforme
observado no Relatório .-.
de Contas de Governo, no exercício de 2017 o Município aplicou, nas ações e serviços públicos
de saúde, com recursos próprios, o índice de 24,94%, portanto superior ao mínimo legal,
atendendo desta forma a Emenda Constitucional n0 29100.
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DEVIDO AO PODER
EXERCíCiO

Orientação

i 1

RECEITAS DE 2016 COM iNCiDÊNCA PARA 2017

VALOR EM R$

PTU

6.144,31

iRRF

841.135,45

ITBI

2.294,40

is-e

761.824,38

TAXAS

6.899,60

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
FPM

1

1

ITR
dDE

14.728.87389
2.227,56
28.199,14

ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÔES-LC87/96

j_

13.680,48

J

ICMS
IPVA

4.723.686,77
281.948,43

IPI

11.470,35

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

3.330. 73

TOTAL

i

PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA

1

21.411.
7%

a) VALOR M XIMO PARA REPASSE NO ANO (RECEITA)

1.498.820,08

b) -VALOR DO ORÇAMENTO DA C ÂMARA MUNICIPAL EM 2017

1.498.820,08

[Folha de InativosePensionistas da Câmara Municipal

1 e) Valor do Repasse à Câmara Municipai

1.498.820,04 1
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PREFE.T.
Ressalvadas as questões de arredondamentos de centavos, vê-se claramente que
o Município repassou, tempestivamente, os valores devidos ao Poder Legislativo, garantindo a
sua independência e funcionamento.

No Município de Porteiras houve uma Auditoria Interna, nesta atual gestão, que
estão sob análise dos poderes competentes, Judiciário, Ministério Público Federal e Estadual, e
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público municipal, ocorridos na gestão anterior.
... ....

Da Gestão F i nanceira

A Dívida Flutuante de Restos a Pagar está dentro dos preceitos da Lei
Complementar n 0 10112000, haja vista não existir dívida sem lastro

0 total da dívida flutuante de os restos a pagar não representam em
nenhum percentual da Receita Corrente Líquida, dentro dos parãmetros
aceitáveis pelo Tribunal de Contas dos Municípios, que tem adota o limite de
15%, conforme demonstrativo abaixo.DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE DE RESTOS A
PAGAR
Especificação dos Restos a Pagar (Consolidados)

Valor R$

Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores

1.763.972,57

(-) Restos a Pagar Quitados neste Exercício

974169,17

(-) Cancelamento e Prescrições de Restos a Pagar

ocorridos no Exercício

-

(+) Inscrição de Restos a Pagar no exercício

3.045.637,65

[-) Restos a Pagar Não Processados

2.760.168,65

() Dívida Flutuante Restos a Pagar
(-) Disponibilidades financeiras

1.075.472,40
4.749.863,91

1

(=) Dívida Flutuante relacionada com os Restos a

Pagar

Receita Corrente Líquida
Representação na RCL

-

-

RCL

3.674.391,51

j 36.336.745,16

-10,11%

Rua Mestre Zuca, 16. Centro - CEP 63 270-000 - Porteiras - CE
PABX: (88)3557-1254'123011242 FAX: (811) 3557.1253
E-mail: gapreporteirasymail.com

1I
de equacionar possíveis restos
administração trabalhou com SII
pagar -sem a disponibilidade de caixa correspondente, entretanto, seu

compromisso é diminuir esta diferença de forma que os restos a pagar seja
no máximo, no montante da disponibilidade de caixa, atendendo desta form
as exigências do art. 42 da Lei Complementar 101100.

1

A iErnplemeniação de procedimentos de controles, fruto do desejo de
aprimoramento, vem favorecer a aplicação de recursos públicos de forma mais
eficaz, propiciando a efetividade das ações públicas em benefício da
sociedade. Possibilitando ainda, que ao constatar quaisquer fragilidades, sejam
adotadas medidas corretivas de imediato e caso necessário medidas austeras.
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2companhamento da execução orçamentária, financeira, patrimonial,

Este Relatório, bem como a Prestação de Contas buscou atender além das
exigné--ncias cú a instrução Norma -tiva n.O 002120 Í6 úo TC.E, bem como a todos os
mandamentos legais.

no que couber ao -Fribunal de Contas.

Porteiras

-

Ceará, em 11 dejanero..de 2018.
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CO N TROLE iNTËRNO
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