
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO SOBRE A GESTÃO DO MUNICÍPIO, 

CONFORME ART. 58 DA LEI DE  

RESPONSABILIDADE FISCAL 

 

 

Conforme o Regimento Interno desta Egrégia Corte de Contas, 

encaminho o Relatório sobre a gestão das atividades públicas realizadas no Município, 

relativo ao exercício de 2016 no que se refere à Administração Direta. 

 

 

1 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

A demonstração dos efeitos da receita e da despesa pública sobre o 

orçamento e sobre o Patrimônio, por serem fartamente abordadas nos demonstrativos 

orçamentários e contábeis anexos na presente Prestação de Contas, deixam de ser 

novamente reproduzidos, entretanto é importante ressaltar fatos relevantes: 

1.1) Análise quanto aos limites de despesas de pessoal no Exercício: 

A despesa com pessoal em dezembro de 2016 em relação à Receita 

Corrente Líquida - RCL, do período de referência alcançou o percentual de 45,81% 

(quarenta e cinco vírgulas oitenta e um pontos percentuais). 

 

 

2 – DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL – PPA 

 

Quanto ao cumprimento do programa de governo e suas ações, no 

exercício que encerrou em 31-12-2016, onde podemos destacar as principais realizações: 

 

1- Conclusão de obra de construção de Escola Municipal de Ensino 

Fundamental, iniciada no exercício de 2014, através de empreitada global, contratada pelo 

valor de R$ 899,044,39, através do repasse de recursos do FNDE, com área total de 727,28 

m²; 



2- Construção de cozinha no Centro Municipal de Eventos, com área de 

60m², contratada pelo valor total de R$ 41.386,26. 

 

3- Manutenção da Estratégia Saúde da Família – ESF, garantindo a 

manutenção do quadro de pessoal necessário e a aquisição de equipamentos de uso médico 

e farmacêutico, manutenção de veículos, bem como manutenção do Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde - PACS, com recursos recebidos da união e recursos das Ações e 

Serviços Públicos em Saúde – ASPS. 

 

4- Atendimento básico à saúde com manutenção da farmácia básica 

municipal, fornecimento de exames laboratoriais e manutenção de consórcio com outros 

municípios, garantindo um serviço público de qualidade e plantão médico 24 horas, com 

recursos da ASPS. 

5- Manutenção do Ensino Infantil e Fundamental, garantindo qualidade 

no ensino público municipal, incluindo treinamento e cursos de aperfeiçoamento aos 

professores de rede municipal de ensino fundamental, além de garantir o transporte escolar 

dos alunos. 

6- Garantia do transporte escolar dos alunos do Ensino Médio e 

Fundamental da rede estadual, através de convênio com o governo estadual e a 

disponibilização de recursos próprios e vinculados a MDE. 

 

7- Aquisição de novos equipamentos e substituição de equipamentos 

obsoletos, visando dotar a administração municipal de condições mínimas de manter 

serviços públicos de qualidade e essenciais em todos os setores do Poder Público 

Municipal. 

 

8- Manutenção de programas essenciais para a agricultura familiar, com 

programa troca-troca, programa de inseminação artificial, assistência técnica e demais 

programas visando o aumento da renda das propriedades rurais e bem estar das famílias de 

pequenos agricultores. 



 

 

9- Aquisição de uma roçadeira e 03 carretas agrícolas basculantes para 

implementação da Patrulha Agrícola Municipal. 

 

 

 

3 – DAS INFORMAÇÕES SOBRE VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS 

 

3.1) OS RECURSOS APLICADOS NA MANUTENÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE: 

 

No exercício em análise foi aplicado o montante de R$ 3.406.785,57 na 

MDE, o que corresponde a 31,93 % (trinta e um vírgula noventa e três pontos percentuais) 

da receita resultante de impostos e transferências. 

 

O valor despendido no MDE e FUNDEB pode ser assim identificado: 

 

 Perda com o FUNDEB      R$ 1.313.220,28 

 Manutenção dos Ensinos Fundamental e Infantil  R$ 1.694.067,49  

 

3.2) RECURSOS APLICADOS NAS AÇÕES E SERVIÇOS 

PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS 

 

No Exercício em análise, a execução orçamentária demonstrou a 

aplicação de R$ 2.020.997,76 na ASPS, o que corresponde a 19,95% (dezanove vírgula 

noventa e cinco pontos percentuais) da Receita Base de Cálculo. 

 

Todas as Ações em Saúde foram voltadas à atenção básica, com 

atendimento médico e odontológico nas Unidades de Saúde do Município, manutenção da 

farmácia básica, exames laboratoriais básicos, manutenção de equipamentos e veículos para 



o transporte de pacientes, pagamento de pessoal e encargos sociais, bem como outras 

despesas inerentes às atividades do Programa Saúde da Família e Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde. 

 

4 – DO DESEMPENHO DA ARRECADAÇÃO CONFORME ART. 58 DA LEI DE 

RESPONSABILIDADE FISCAL 

 

  A Receita Orçamentária teve o seguinte desempenho no exercício que se 

encerrou: 

 Previsão Execução 

RECEITAS CORRENTES 11.388.418,16 10.795.654,12 

* Receita Tributária 306.220,00 315.017,43 

* Receita Patrimonial 15.100,00 25.210,27 

* Receita de Serviços 80.950,00 69.515,62 

* Transferências Correntes 10.919.651,15 10.121.660,95 

* Outras Receitas Correntes 66.497,01 254.658,63 

RECEITAS DE CAPITAL 50.996,00 500.169,81 

* Alienação de Bens 50.000,00 0,00 

* Amortização de Empréstimos 896,00 0,00 

* Transferências de Capital 100,00 0,00 

DEDUÇÕES DA RECEITA - 430.000,00 - 1.698.303,28 

TOTAL DAS RECEITAS 11.009.414,16 9.328.435,55 

    

4.1) Análise quanto ao desempenho da arrecadação: 

 

   4.1.1) Quanto às receitas tributárias: 

 

   Com relação à receita tributária, o Município tem adotado 

sistematicamente medidas que vise o aumento a redução da inadimplência. As medidas têm 

surtido efeito, porém o impacto sobre o total da receita não é considerável, pois o potencial 



de arrecadação de Receita Tributária do município é limitado em virtude de sua extensão 

territorial, população, além de outros fatores. 

 

   4.1.2) Quanto às receitas de Transferências Constitucionais: 

 

No tocante às Transferências Constitucionais, no exercício de 2016, 

assim como ocorrido no ano anterior, tivemos grande perda na arrecadação, principalmente 

no tocante ás transferências do FPM - Fundo de Participação dos Municípios e ICMS, pois 

Município de Novo Xingu tem sua receita composta principalmente pela transferência de 

FPM e ICMS, ou seja, mais de 75% (setenta e cinco por cento) da receita municipal é 

originada das transferências de FPM e ICMS.  

O Fundo de Participação dos Municípios, sendo a principal fonte de 

receita, devido à queda de arrecadação dos tributos que o compõem, no exercício de 2016, 

impactou para Novo Xingu numa perda de mais de R$ 800.000,00, segundo estudos da 

Área de Receitas Municipais da FAMURS.  

Da mesma forma o ICMS, que é a segunda maior fonte de receita, 

representou um impacto negativo na arrecadação, equivalente a mais de R$ 120.000,00, 

valores também levantados através de estudos da Área de Receitas Municipais da 

FAMURS.  

  5 – INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR: 

 

No encerramento do exercício o montante de restos a pagar 

registrado foi de R$ 600.086,78, sendo o valor de R$ 29.069,18 de Restos a Pagar Não 

Processados, e R$ 571.017,60 de restos a Pagar Processados.  

 

  MUNICÍPIO DE NOVO XINGU, AOS SETE DIAS DO MÊS DE 

MARÇO DE 2017. 

 

JAIME EDSSON MARTINI 

Prefeito Municipal 


