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Excelentíssimo Senhor Prefeito, 

 

 

A Unidade Central de Controle Interno – UCCI – deste Poder Executivo, fundamentada no 

caput do art. 169 da Constituição Federal, no caput do art. 59 da Lei Complementar 101/2000 – 

Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), e, no art. 2º, XIX da Lei Municipal nº 1048/2013, vem 

perante Vossa Excelência, em caráter orientador, apresentar informações acerca da Execução 

Orçamentária e dos gastos com pessoal. 

 

 

 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO 

 

o METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO 

 

Em face da análise do Relatório Resumido da Execução Orçamentária da Prefeitura Municipal 

de Itarana a cerca dos dois primeiros bimestres do exercício de 2017, encontramos os seguintes 

dados: 

 

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO 

Meta Bimestral de 

Arrecadação 

Período Meta (R$) Realizado (R$) 

1º Bimestre de 2017 5.000.000,00 4.682.635,92 

2º Bimestre de 2017 5.000.000,00 4.806.789,98 

  

Considerando que o Município não conseguiu alcançar as duas primeiras metas bimestrais de 

arrecadação conforme previstas na LDO e LOA o Excelentíssimo Senhor Prefeito deve se 

atentar para a execução do disposto no art. 9º da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) com a 

expedição de ato próprio como forma de limitação de empenho. Dispõe a LRF: 

 

Art. 9
o
. Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita 

poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou 

nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério 

Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta 

dias subseqüentes, limitação de empenho e movimentação financeira, 

segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias. 

 

 

o DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM FUNDEB  

 

Em relação à despesa na manutenção dos profissionais do magistério, o Município se encontra 

regular aplicando mais de 60%, porém o gestor deve acurar a observação e o planejamento no 

intuito de que a Administração não comprometa todos seus recursos de FUNDEB com o 
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magistério e deixe de investir nas demais áreas, não menos prioritárias, como a manutenção e 

desenvolvimento do ensino, utilizando, no máximo, 40% dos recursos do FUNDEB em: 

 

 Remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e dos profissionais 

da educação; 

 Uso e manutenção de bens vinculados ao sistema de ensino; 

 Realização de atividades–meio necessárias ao funcionamento do 

ensino; 

 Aquisição de material didático-escolar e manutenção de transporte 

escolar; 

 Entre outros. 

 

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO (Anexo VIII) 

FUNDEB 60 

Período 
Percentual Mínimo a 

ser aplicado 

Percentual 

Aplicado 

1º Bimestre de 2017 60,00% 62,89% 

2º Bimestre de 2017 60,00% 71,50% 

 

 

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO (Anexo VIII) 

FUNDEB 40 

Período 
Percentual Máximo a 

ser aplicado 

Percentual 

Aplicado 

1º Bimestre de 2017 40,00% 18,34% 

2º Bimestre de 2017 40,00% 18,83% 

 

CRFB/88, Art. 60, inciso XII do ADCT: 

 

Art. 60. Até o 14º (décimo quarto) ano a partir da promulgação desta Emenda 

Constitucional, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão 

parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal 

à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração 

condigna dos trabalhadores da educação, respeitadas as seguintes 

disposições: 

 

(...) 

 

XII - proporção não inferior a 60% (sessenta por cento) de cada Fundo 

referido no inciso I do caput deste artigo será destinada ao pagamento dos 

profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício.  
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o DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 

 

Considerando que ao analisar o anexo VIII do Relatório Resumido de Execução Orçamentária 

verificamos que o município não está alcançando o percentual mínimo de 25% das receitas 

resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências em aplicação na 

manutenção e desenvolvimento do ensino, mesmo que este limite seja anual, deve-se atentar 

para que não ocorra o não cumprimento desta no decorrer do exercício, considerando que o não 

atingimento deste percentual poderá trazer futuras penalidades ao gestor. 

 

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO (Anexo VIII) 

MDE 

Período 
Percentual Mínimo a 

ser aplicado 

Percentual 

Aplicado 

1º Bimestre de 2017 25,00% 19,15% 

2º Bimestre de 2017 25,00% 21,10% 

 

CRFB/88, Art. 212 e Lei nº 9.394/1996 (LDB), art. 69: 

 

Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no 

mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de 

transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. 

 

Art. 69. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios, vinte e cinco por cento, ou o que consta 

nas respectivas Constituições ou Leis Orgânicas, da receita resultante de 

impostos, compreendidas as transferências constitucionais, na manutenção e 

desenvolvimento do ensino público. 

 

Por seu turno, a Lei Orgânica do Município de Itarana nº 676/2002, manteve o percentual 

Constitucional, como se verifica no seu art. 177: 

 

Art. 177 O Município aplicará, anualmente, no mínimo, 25% (vinte e cinco 

por cento) da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de 

transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, na forma do 

disposto no Artigo 212 da Constituição Federal. 

 

Parágrafo único – O ensino fundamental público terá como fonte adicional de 

financiamento a contribuição social do salário-educação, na forma do 

disposto no Art. 212, § 5º (quinto), da Constituição Federal. 
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o DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS 

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICO DE 

SAÚDE  

 

Em análise à despesa própria com ações e serviços público de saúde, o Município se encontra 

regular aplicando mais de 15% das receitas resultante de impostos, conforme demonstrado 

abaixo: 

 

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO (Anexo XII) 

SAÚDE 

Período 
Percentual Mínimo a 

ser aplicado 

Percentual 

Aplicado 

1º Bimestre de 2017 15,00% 16,10% 

2º Bimestre de 2017 15,00% 19,36% 

 

CRFB/88, Art. 77, inciso III: 

 

Art. 77. Até o exercício financeiro de 2004, os recursos mínimos aplicados 

nas ações e serviços públicos de saúde serão equivalentes: 

 

III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, quinze por cento do 

produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos 

de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º.  

 

 

 DESPESA COM PESSOAL 

 

Cabe-nos destacar, também, a despesa com pessoal. Mesmo o município apresentando o 

Relatório de Gestão Fiscal semestralmente como disposto na alínea b do inciso II do art. 63 da 

LRF, recomendamos acompanhamento simultâneo para uma efetiva ação de manutenção dos 

gastos nos limites legais.  

 

Esta Unidade, neste primeiro quadrimestre/2017, averiguou que o Poder Executivo de Itarana, 

mesmo não atingindo o limite de alerta (despesas com pessoal >90% do limite de 54%), 

comparando o percentual acumulado dos 12 (doze) últimos meses, vem mensalmente 

aumentando seu gasto com pessoal. Destaque para uma elevação significativa nessa despesa no 

mês de abril do corrente exercício.  

 

Tem-se verificado, ainda, a oscilação da receita corrente líquida que temos ser resultante da 

crise que afeta a economia nacional aliada a uma constante redução imposta nos repasses de 

recursos tanto da União quanto do Estado, agravada pela tímida receita própria que faz com que 

o município flutue nos limites da LRF o que eleva a preocupação em adotar medidas mais 

intensas pela gestão visando o afastamento dessa zona de risco (2º Semestre/2016 resultou em 
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alerta pelo TCEES pelo atingimento cumulado de 48,91% de despesa com pessoal, sendo 

resvalado, no 1º Semestre do mesmo ano, ultrapassando o limite de alerta e quase atingindo o 

limite prudencial de 51,30%, totalizando o percentual de 51,12% do final do mesmo) que poderá 

resultar em implicações tanto para a administração com restrições ao ente como para Vossa 

Excelência, na qualidade de gestor, com sanções administrativas e penais, dentre as quais multa, 

rejeição das contas, perda de mandato e reclusão, uma vez que responsabilidade na gestão fiscal 

pressupõe equilíbrio entre receitas e despesas.  

 

DESPESA COM PESSOAL – Relatório de Gestão Fiscal (RGF - Anexo I) 

 Janeiro Fevereiro Março Abril 

Acumulado 

(12 últimos 

meses) 

Receita 

Corrente 

Líquida (R$) 

2.141.208,74 2.316.427,76 2.529.514,76 2.185.286,07 29.363.186,38 

Despesa total 

com Pessoal 

(R$) 

861.095,19 1.058.398,33 1.121.597,30 1.215.217,53 14.036.708,09 

Despesa Total 

com Pessoal 

sobre a 

Receita 

Corrente 

Líquida (%) 

40,22 % 45,69 % 44,34 % 55,61 % 47,80 % 

 

 

É o Relatório. 

 

Itarana, 22 de Maio de 2017. 

 

 

 

Adjar Fabiano De Martin 

Controlador Interno 

Poder Executivo 

Flávia Colombo Dal’Col  
Auditora Pública Interna 

Poder Executivo 

 


