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EXERCÍCIO DE 2017

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE
INTERNO DO PODER EXECUTIVO, SOBRE A EXECUÇÃO DOS
ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
EXERCÍCIO DE 2017
Excelentíssimo Senhor Presidente e demais Vereadores da Câmara Municipal
de Amontada, Ceará.
Em cumprimento a legislação vigente, apresentarmos a esse respeitável Poder
Legislativo Municipal e à fiscalização externa, a Prestação de Contas de
Governo deste Município relativa ao exercício financeiro de 2017,
acompanhada do Balanço Geral, e, como subsídio suplementar toda
documentação legal exigida pelas normas vigentes, e, também, o presente
Relatório, que em síntese evidencia as informações fundamentais da execução
dos orçamentos e dos demonstrativos do Balanço Geral.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Lei Federal n° 4.320164, de 17 de março de 1964, que preconiza as técnicas
dos relatórios e apurações contábeis a serem obedecidas pela União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, consubstanciam diretrizes para a contabilidade
pública, a qual compreende os resultados gerais do exercício demonstrados
nos Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Variações Patrimoniais.

2. DO ORÇAMENTO

A Lei Orçamentária Anual - LOA aprovada para o exercício financeiro de 2017
estimou a receita na quantia de R$ 96.228.80000 (noventa e seis milhões,
duzentos e vinte e oito mil e oitocentos reais) e fixou a despesa em igual
quantia.

No decorrer do exercício, com as devidas autorizações legais, se fez
necessário à abertura de créditos adicionais, os quais, abertos com recursos
preconizados no artigo 43, da Lei Federal n o . 4.320164, de 17 de março de
1964, constituídos resumidamente conforme demonstrativo abaixo:
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DISCRIMINAÇÃO
1. ORÇAMENTO INICIAL
MAIS:
2 Créditos Suplementares
3. Créditos Especiais
4. Créditos Extraordinários
SUB-TOTAL
MENOS:
5. Anulação parcial e/ou total de dotações
6. Excesso de Arrecadação
TOTAL DA DESPESA AUTORIZADA
-

Amontada

VALOR R$
96.228.800,00
49481 318 83
7.052.357,62
0,00
56.533.676,45
44.256.833,44
12.276.843,01

1

96.228.800,00

3.EXECUÇÃOORCAMENTÁRIA

3.1.DA RECEITA PÚBLICA
A Receita orçamentária arrecadada no exercício de 2017 alcançou a cifra de
R$ 98.060.489,64 (noventa e oito milhões, sessenta mil, quatrocentos e
oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), cujo resultado, por
categoria econômica foi o seguinte:
RECEITAS
RECEITAS CORRENTES
ReceitaTributána
Receita deContribuição
ReceitaPatrimonial
ReceitadeServiços
Transferências Correntes
-_Outras ReceitasCorrentes

-

-

-

-

-

RECEITASDECAPITAL
AlienaçãodeBens
-Transferênciasde Capital
ReceitadeContribuições
(Dedução deReceitas)
TOTAL GERAL ______
-

-

PREVISÃO R$
88.411.300,00
2.246.100,00
4.100.000,00
8.400.000,00
1.021.000,00
72.510.700,00
133.500,00

ARRECADAÇÃO R$
103.100.821,14
3.493.555,98
2.745.584,10
5.183.093,01
1.173.235 06
89.831.353,26
673.999,73

11.414.300,00
22.000,00
11.392.300,00
3.291.300,00
-6.888.100,00
96.228.800,00 ____

-

0,00J
562.447,7
932.754,33
-6.535.533,61
98.060.4!64j

1
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3.2. DA DESPESA PÚBLICA

A despesa orçamentária realizada no exercício alcançou um dispêndio de R$
100.940.295,95(cem milhões, novecentos e quarenta mil, duzentos e
noventa e cinco reais e noventa e cinco centavos)
Por categorias econômicas, tais dispêndios encontram-se demonstrados na
forma abaixo:

CATEGORIAS ECONÔMICAS
• DESPESAS CORRENTES
-Pessoal e Encargos Sociais
- Juros e Encargos da Dívida
- Outras Despesas Correntes
DESPESAS DE CAPITAL
-_Investimentos
-_Inversões _Financeiras
- Amortização da Dívida
TOTAL GERAL

DESPESAS REALIZADAS R$
-

-

58.003.475,30
0,00
33.589.825,45
-

8.723.666,36
0,00
623.328,84
100.940.295,95

As despesas por Unidades Orçamentárias estão individualmente demonstradas
no anexo 6 - Programa de Trabalho, parte integrante do Balanço Geral do
Município.

3.3. COMPARATIVOS

A Receita orçamentária arrecadada, comparada com a despesa realizada,
evidenciou o seguinte resultado:

RECEITA ARRECADADA
DESPESA REALIZADA
DEFICIT

98.060.489,64
100.940.295,95
2.879.806,31

ri
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A despesa orçamentária durante o exercício atingiu a cifra de
R$100.940.295,95(cem milhões, novecentos e quarenta mil, duzentos e
noventa e cinco reais e noventa e cinco centavos), sendo que a despesa
orçamentária paga importou na quantia de R$=94.512.358,77 apresentando
um saldo de R$=6.427.937,18 (seis milhões, quatrocentos e vinte e sete mil,
novecentos e trinta e sete reais e dezoito centavos) inscritos como RESTOS A
PAGAR, processados e não processados, conforme demonstrado em relações
próprias, parte integrantes do processo de Prestação de Contas.

3.4. DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

No que diz respeito aos créditos adicionais, o comparativo abaixo demonstra
uma situação condizente com as normas gerais impostas à espécie, cujo
resultado do exercício teve a seguinte sinopse.
DESCRIÇÕ
1. Créditos Adicionais Abertos
Créditos Suplementares
Créditos Especiais
Créditos Extraordinários
Total
.2. Fontes de Recursos
2.1. Anulação de dotações Orçamentária
2.2. Excesso de Arrecadação
Total

VALOR
49.481.318.83
7.052.357,62
0,00
56.533.676,45
44.256.833,44
12.276.843,01
56.533.676.45

3.5. FINANÇAS MUNICIPAIS
Em síntese, o saldo do exercício anterior, receita e despesa do exercício, o
saldo disponível para o exercício seguinte foi de R$47.558.780,81 (quarenta e
sete milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, setecentos e oitenta reais e
oitenta e um centavos), conforme discriminado no Balanço Financeiro (Anexo
XIII), ratificado pelos extratos e conciliações bancárias, parte integrantes do
processo de Prestação de Contas e distribuído na forma abaixo
DISPONÍV

EL
EM CAIXA
EM BANCOS
TOTAL GERAL

VALOR R$

-

0,00

47.558.780,81
-

-

-___

47.558.780,81
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3.6. DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL

A gestão patrimonial, onde representa a confluência da contabilidade,
encontra-se demonstrada através do Balanço Patrimonial (Anexo XIV), estando
em seu bojo os registros dos bens, direitos e obrigações, inclusive o resultado
patrimonial, registrando um Ativo Real Líquido na importância de R$
155.195.895,03 (cento e cinquenta milhões, cento e noventa e cinco mil,
oitocentos e noventa e cinco reais e três centavos).
As variações patrimoniais que influenciam o resultado econômico do exercício
estão demonstradas no quadro próprio
Anexo XV, evidenciando o seguinte
resultado:
-

VARIAÇÕES ATIVAS
ReceitaOrçamentária Total do Exercício
Construção e Aquisição de Bens Imóveis
Aquisição de Bens Móveis
Bens deAlmoxanfado
Amortização de Dívida Fundada
Independentes da Execução Orçamentária
Déficit do Exercício
VARIAÇÕES PASSIVAS
Despesa Orçamentária Total do Exercício
Outras Mutações Diminutivas
rança da Dívida Ativa nu7
~
d e_pendentes da Execçaç Orçamentaria
perávit do exercício

rI

VALOR R$
98.060.489,64
7.523.250,41
505.783,01
74.613,34
621.104,74
1.672.823,88
0,00

1

100.940.295,95
66.067,ë
41 . 964,74 1
5.989.735,57

1.468.292,86

4.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Finalmente, resta-nos agradecer aos Senhores Vereadores o apoio unânime
dado à administração municipal, através da aprovação dos Projetos de Leis
apresentados a essa Casa Legislativa, os quais, todos de interesse e
relevância para o nosso Município.
Concluindo o presente Relatório, submeto a apreciação desse respeitável
Poder Legislativo e ao público em geral a presente Prestação de Contas de
Governo, que após as devidas formalidades legais, seja o presente processo
encaminhado ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Ceará, para análise
e emissão de

!
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Parecer Prévio conforme determina o artigo 42, § 4 0 , da Constituição Estadual
e Lei Orgânica do Município de Amontada.
Na certeza do dever cumprido, resta-nos nesta oportunidade, apresentar a
Vossas Excelências protestos de elevada estima e consideração.
Paço da Prefeitura Municipal de Amontada
mês dezembro do ano de dois mil e dezessete (2017).

Visto:

-VALDIR HERBSTERFILJ1O
Prefeito Municipal,//

~

-

Ceará, aos 31 dias do

