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RELATÓRIO PRÉVIO DA PCA 2019

1. INTRODUÇÃO 
 
 O presente relatório é produzido automaticamente com base 
enviadas pelos gestores públicos para o Tribunal por meio do Sistema de 
Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade (SAGRES) e tem como 
finalidade propiciar um instrumento de análise simples e objetivo a respeito da 
situação de alguns indicadores selecionados especificamente no contexto da gestão 
pública municipal. 
 Ressalta-se que a apuração de resultados neste relatório não exime o gestor 
público do dever de prestação de contas e da responsabilidade associada a ele, 
nem reflete necessariamente a veracidade e exatidão dos dados, pois estes não se 
encontram auditados na análise corrente: eles apenas apresentam um panorama 
das informações constantes no sistema do qual foram extraídos.

Em decorrência disso, a Auditoria poderá adotar outr
adequadas para verificação das informações fornecidas, a exemplo da solicitação 
de esclarecimentos ou de documentações complementares e da instauração de 
inspeções especiais. 
 Os dados utilizados no relatório incluem todas as unidades g
recursos do município, incluindo toda a Administração Direta e Indireta dos Poderes 
Executivo e Legislativo. 
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RELATÓRIO PRÉVIO DA PCA 2019 
 

O presente relatório é produzido automaticamente com base 
enviadas pelos gestores públicos para o Tribunal por meio do Sistema de 
Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade (SAGRES) e tem como 
finalidade propiciar um instrumento de análise simples e objetivo a respeito da 

s indicadores selecionados especificamente no contexto da gestão 

se que a apuração de resultados neste relatório não exime o gestor 
público do dever de prestação de contas e da responsabilidade associada a ele, 

ssariamente a veracidade e exatidão dos dados, pois estes não se 
encontram auditados na análise corrente: eles apenas apresentam um panorama 
das informações constantes no sistema do qual foram extraídos. 

Em decorrência disso, a Auditoria poderá adotar outras ações que julgar 
adequadas para verificação das informações fornecidas, a exemplo da solicitação 
de esclarecimentos ou de documentações complementares e da instauração de 

Os dados utilizados no relatório incluem todas as unidades g
recursos do município, incluindo toda a Administração Direta e Indireta dos Poderes 

 

 

e automaticamente com Base nos dados enviados pelo 
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DIAFI 
DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL II – DEAGM II 

DIVISÃODE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL IV – DIAGM IV 

O presente relatório é produzido automaticamente com base nas informações 
enviadas pelos gestores públicos para o Tribunal por meio do Sistema de 
Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade (SAGRES) e tem como 
finalidade propiciar um instrumento de análise simples e objetivo a respeito da 

s indicadores selecionados especificamente no contexto da gestão 

se que a apuração de resultados neste relatório não exime o gestor 
público do dever de prestação de contas e da responsabilidade associada a ele, 

ssariamente a veracidade e exatidão dos dados, pois estes não se 
encontram auditados na análise corrente: eles apenas apresentam um panorama 

as ações que julgar 
adequadas para verificação das informações fornecidas, a exemplo da solicitação 
de esclarecimentos ou de documentações complementares e da instauração de 

Os dados utilizados no relatório incluem todas as unidades gestoras de 
recursos do município, incluindo toda a Administração Direta e Indireta dos Poderes 

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.
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2. ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

 

TRT: 
Transferência.

 

Os créditos adicionais 

indicação dos recursos suficientes (art. 167, inc. V, CF). O total das fontes de 

recursos para a abertura dos créditos adicionais foi de R$ 

as adições (créditos adicionais suplementares, especiais e extraordinários) 

somaram R$ 5.463.691,74.

 
3. RECEITAS 

 
3.1. Evolução da receita de impostos arrecadada no período janeiro a 

dezembro dos exercícios indicados
 

 

Quadro 2 - Evolução histórica da receita de impostos arrecadada no período 

  ISS 

2017 134.260,18 

2018 67.468,54 

2019 86.296,89 
 

 
3.2. Receita corrente líquida 

encerrados em dezembro de cada exercício indicado
 

Quadro 3 - 

  2017

RCL 9.903.750,89
RCL:Receita Corrente Líquida
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ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 

Créditos 
Orçamentários 

Abertos (R$) 

Suplementares 5.463.691,74 
Especiais    0,00 
Extraordinários    0,00 
TRT    0,00 
Totais 5.463.691,74 
TRT: Transposição, Remanejamento ou 
Transferência. 

Os créditos adicionais – suplementares ou especiais - foram abertos 

indicação dos recursos suficientes (art. 167, inc. V, CF). O total das fontes de 

recursos para a abertura dos créditos adicionais foi de R$ 5.463.691,74

as adições (créditos adicionais suplementares, especiais e extraordinários) 

. 

Evolução da receita de impostos arrecadada no período janeiro a 
dezembro dos exercícios indicados 

Evolução histórica da receita de impostos arrecadada no período –

IPTU ITBI 

   0,00    0,00 

3.936,00    0,00 

4.395,80    0,00 

Receita corrente líquida – relativa a períodos de doze meses 
encerrados em dezembro de cada exercício indicado

 Análise histórica da Receita Corrente Líquida
2017 2018 2019

9.903.750,89 10.716.184,10 11.772.913,54
RCL:Receita Corrente Líquida 

 

e automaticamente com Base nos dados enviados pelo 
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foram abertos com a 

indicação dos recursos suficientes (art. 167, inc. V, CF). O total das fontes de 

5.463.691,74. Enquanto 

as adições (créditos adicionais suplementares, especiais e extraordinários) 

Evolução da receita de impostos arrecadada no período janeiro a 

– valores em R$ 

IRRF 

87.769,96 

94.911,29 

102.162,80 

relativa a períodos de doze meses 
encerrados em dezembro de cada exercício indicado 

da Receita Corrente Líquida 
2019 

11.772.913,54 

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.
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A RCL dos últimos doze meses findo em 
do que a verificada nos últimos doze meses conclusos em 
18,87% Maior do que a realizada nos últimos doze meses conclusos em 
de 2017. 
 

3.3. Análise de composição da receita 
 

Quadro 4 

Descrição da Receita

TOTAL 

Impostos 

Transferências de Recursos da 
Complementação da União ao FUNDEB

Transferências de Recursos do FUNDEB

Transferência de Recursos do SUS 

Cota-Parte do Fundo de Participação 
Municípios - Cota Mensal 

Outras 

 
3.4. Arrecadação de impostos municipais 

 
 

Receita arrecadada (a)

Receita potencial (b) 

Gap tributário (b-a) 

Índice de Esforço Fiscal (IEF) (a/b)

Índice de Eficiência Tributária (IET)

Indicador de Desempenho Tributário Municipal (IDTM)

Posição relativamente ao IDTM
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A RCL dos últimos doze meses findo em dezembro de 2019 foi 
do que a verificada nos últimos doze meses conclusos em dezembro

do que a realizada nos últimos doze meses conclusos em 

Análise de composição da receita – janeiro a dezembro de 2019

Quadro 4 - Composição da receita – R$ 

Descrição da Receita Valor

 13.174.627,28

   192.855,49

Transferências de Recursos da 
Complementação da União ao FUNDEB     81.030,35

Transferências de Recursos do FUNDEB    864.849,39

Transferência de Recursos do SUS     746.767,16

Parte do Fundo de Participação dos 
Cota Mensal - Principal  10.253.842,21

1.035.282,68

Arrecadação de impostos municipais – janeiro a dezembro 2019

Receita arrecadada (a) 192.855,49

 332.509,47

139.653,98

Índice de Esforço Fiscal (IEF) (a/b) 

Índice de Eficiência Tributária (IET) 

Indicador de Desempenho Tributário Municipal (IDTM) 

relativamente ao IDTM 

 

e automaticamente com Base nos dados enviados pelo 
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de 2019 foi   9,86% Maior 
dezembro de 2018 e  

do que a realizada nos últimos doze meses conclusos em dezembro 

janeiro a dezembro de 2019 

Valor 

13.174.627,28 

192.855,49 

81.030,35 

864.849,39 

746.767,16 

10.253.842,21 

1.035.282,68 

janeiro a dezembro 2019 

192.855,49 

332.509,47 

139.653,98 

   0,58 

   0,51 

   0,54 

 116,00 

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.
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 Para mais informações acerca dos índices e do indicador citados na tabela 
acima, consulte o Anexo I. 
 

4. DESPESAS 
 

4.1 Despesas empenhadas por função 

Quadro 6 (a) 

Total empenhado

Funções

Educação 

Saúde 

Administração

Previdência Social

Assistência Social

Legislativa 

Outras 

 
Quadro 6 (b) –Evolução das d

  

Total 

Educação 

Saúde 

Administração 
Previdência 

Social 

Assistência Social 

Legislativa 

Outras 
 
 

Quadro 7 - Respeito aos limites constitucionais e legais de 
aplicação

FUNDEB
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Para mais informações acerca dos índices e do indicador citados na tabela 
 

Despesas empenhadas por função – janeiro a dezembro 2019
 

Quadro 6 (a) - Despesas empenha por função em R$ 

Total empenhado  12.727.112,87

Funções Valor Empenhado 

  2.882.432,66

  3.542.097,64

Administração   3.100.038,56

Previdência Social        00,00

Assistência Social    737.850,42

   712.337,58

  1.752.356,01
 

Evolução das despesas empenhada por função – janeiro a dezembro 
R$ 

2017 2018 

 10.770.243,35  11.858.914,73  

  2.340.421,73   2.663.518,55 

  2.548.567,79   2.917.229,26 

  3.304.520,43   3.452.862,21 

        0,00         0,00 

   701.049,91    712.044,07 

   671.163,02    673.196,88 

  1.204.520,47   1.440.063,76 

Respeito aos limites constitucionais e legais de 
aplicação – janeiro a dezembro dos anos indicados 

UNDEB - Despesas com Pessoal de Magistério (%) 

2017        82,23 

2018        90,39 

2019        85,14 
 

 

e automaticamente com Base nos dados enviados pelo 
20 

Para mais informações acerca dos índices e do indicador citados na tabela 

janeiro a dezembro 2019 

12.727.112,87 

2.882.432,66 

3.542.097,64 

3.100.038,56 

00,00 

737.850,42 

712.337,58 

1.752.356,01 

janeiro a dezembro 

2019 

 12.727.112,87 

  2.882.432,66 

  3.542.097,64 

  3.100.038,56 

        0,00 

   737.850,42 

   712.337,58 

  1.752.356,01 

Respeito aos limites constitucionais e legais de 

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.
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MDE - Aplicação da Receita de Impostos e Transferências 

Saúde - Aplicação da Receita de Impostos e Transferências 

 
As despesas realizadas com os recursos do FUNDEB, até 

totalizaram R$    805.410,55, sendo as aplicações na remuneração dos profissionais do 

magistério na ordem de  85,14

aplicação.  
 

As aplicações de recursos na MDE, efetivamente empenhadas pelo município até 
dezembro de 2019, foram da ordem de 

transferidos. 
 
Até dezembro de 2019, o mont

públicos de saúde correspondeu a 
 

Quadro 8 - Evolução da Despesa com Pessoal 

  
Poder 

Executivo (STN)

2017  51,49% 

2018  48,30% 

2019  45,12% 
Os cálculos se referem a períodos de 12 meses conclusos em dezembro 
dos respectivos exercícios.
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Aplicação da Receita de Impostos e Transferências 
(%) 

2017        34,35 

2018        34,54 

2019        31,56 
Aplicação da Receita de Impostos e Transferências 

(%) 

2017        20,78 

2018        16,87 

2019        17,04 

As despesas realizadas com os recursos do FUNDEB, até dezembro
, sendo as aplicações na remuneração dos profissionais do 

85,14% da cota parte do exercício mais os rendimentos de 

As aplicações de recursos na MDE, efetivamente empenhadas pelo município até 
de 2019, foram da ordem de  31,56% da receita de impostos, inclusive os 

de 2019, o montante efetivamente aplicado em ações e serviços 
públicos de saúde correspondeu a  17,04% da receita de impostos, inclusive transferências. 

Evolução da Despesa com Pessoal - % da RCL

Executivo (STN) 
Poder Executivo 
(PN TC 12/2007) 

Poder 
Legislativo Município

  41,99%   5,24%  56,73

  39,59%   4,89%  53,19

  36,70%   4,76%  49,88
Os cálculos se referem a períodos de 12 meses conclusos em dezembro 
dos respectivos exercícios. 

 

 

e automaticamente com Base nos dados enviados pelo 
20 

Aplicação da Receita de Impostos e Transferências 

Aplicação da Receita de Impostos e Transferências 

dezembro de 2019, 
, sendo as aplicações na remuneração dos profissionais do 

parte do exercício mais os rendimentos de 

As aplicações de recursos na MDE, efetivamente empenhadas pelo município até 
% da receita de impostos, inclusive os 

ante efetivamente aplicado em ações e serviços 
% da receita de impostos, inclusive transferências.  

% da RCL 

Município 

56,73% 

53,19% 

49,88% 
Os cálculos se referem a períodos de 12 meses conclusos em dezembro 

 

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.
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4.2 Balanço do FUNDEB 
 

DISCRIMINAÇÃO 

Transferência recebida (A) 

Complementação da União (B)

Dedução de receita (C) 

Despesas (D) 

Diferença (A+B-D) 

 
 
5 Resultado Orçamentário dos períodos sob exame 

cada exercício indicado 

Quadro 10 

2017 

Administração direta 

Administração indireta 

Legislativo 

Superávit 

Déficit 

2018 

Administração direta 

Administração indireta 

Legislativo 

Superávit 

Déficit 

2019 

Administração direta 

Administração indireta 

Legislativo 

Superávit 

Déficit 
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Balanço do FUNDEB (valores em R$) 

2017 2018 

    757.904,50    840.378,81 

Complementação da União (B)     50.707,22     57.924,20 

  1.737.879,73   1.860.679,13 

  1.064.871,92   1.342.397,56 

-256.260,20 -444.094,55 

Resultado Orçamentário dos períodos sob exame – janeiro a dezembro de 
cada exercício indicado  

 
 

Quadro 10 - Resultado Orçamentário Prévio 

Receita (R$) Despesa (R$)

 10.425.065,63  10.099.080,33

        00,00 

0,00    671.163,02

 

   345.177,72 

Receita (R$) Despesa (R$)

 11.214.059,10  11.185.717,85

        00,00 

0,00    673.196,88

 

   644.855,63 

Receita (R$) Despesa (R$)

 13.174.627,28  12.014.775,29
         0,00 

0,00    712.337,58

    447.514,41

        0,00 

 

e automaticamente com Base nos dados enviados pelo 
20 

2019 

   864.849,39 

    81.030,35 

  2.025.403,15 

  1.336.804,09 

-390.924,35 

janeiro a dezembro de 

Despesa (R$) 

10.099.080,33 

       00,00 

671.163,02 

        0,00 

 

Despesa (R$) 

11.185.717,85 

       00,00 

673.196,88 

        0,00 

 

Despesa (R$) 

12.014.775,29 

       00,00 

712.337,58 

447.514,41 
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6 ANÁLISE DO INVESTIMENTO MUNICIPAL

Quadro 11 (a) –Despesa por Categoria e Investimento 

  

Despesa Corrente 

Despesa de Capital 

Receita Corrente 

Receita de Capital 

 No quadro acima, o confronto entre despesa de capital versus receita de 
capital se extrai obediência ou não a regra de ouro, que proíbe a realização de 
despesa de capital inferior a receita de capital.

Quadro 11 (b) - 

  Investimentos 

2017    679.308,64 

2018    761.963,01 

2019   1.726.702,77 

 
No quadro 11(b) segregam

Investimento e Amortização da Dívida.
 
Quanto ao investimento pode

está compatível com o valor constante da LOA. Neste caso, o investimento realizado em 
2019 alcançou 19,04%do valor autorizado originalmente que foi de 

Nos dois quadros abaixo se apresentam a despesa com Investimentos segundo 
funções de governo escolhidas e a sua realização segundo fontes de recursos.

 

Quadro 11 (c) - Despesas com Investimento por Função 

  Educação Saúde

2017     97.863,15    

2018    134.938,18    

2019    425.941,64    

 

Quadro 11 (d) - Despesa com Investimento por fonte de Recurso

  Recursos Ordinários

Valor     76.709,36
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ANÁLISE DO INVESTIMENTO MUNICIPAL 
 

Despesa por Categoria e Investimento – janeiro a dezembro 2019 (R$)

Receita total Despesa Total

   10.800.573,43

    1.926.539,44

 11.772.913,54 

   1.401.713,74 

 
No quadro acima, o confronto entre despesa de capital versus receita de 

capital se extrai obediência ou não a regra de ouro, que proíbe a realização de 
capital inferior a receita de capital. 

 

 Despesas de Capital – janeiro a dezembro 2019 (R$)

Amortização 
da Dívida % Inv % AD Despesa de Capital

   160.983,17  80,84  19,16 

   222.977,70  77,36  22,64 

   199.836,67  89,63  10,37 

No quadro 11(b) segregam-se na despesa de capital os montantes relativos a 
Investimento e Amortização da Dívida. 

Quanto ao investimento pode-se medir a partir do valor indicado se a sua execução 
está compatível com o valor constante da LOA. Neste caso, o investimento realizado em 

do valor autorizado originalmente que foi de R$ 9.070
dois quadros abaixo se apresentam a despesa com Investimentos segundo 

funções de governo escolhidas e a sua realização segundo fontes de recursos.

Despesas com Investimento por Função – janeiro a dezembro

Saúde Administração Urbanismo

   261.345,30     44.523,90     99.344,53

   364.587,26     32.795,66     67.418,32

   894.158,01     34.810,36     24.214,00

Despesa com Investimento por fonte de Recurso– janeiro a dezembro

Recursos Ordinários 
Receitas de Impostos e 

Transferências de Impostos - 
Saúde 

Receitas de Impostos e 
Transferências de 

Impostos 

76.709,36      7.055,00 

 

e automaticamente com Base nos dados enviados pelo 
20 

janeiro a dezembro 2019 (R$) 

Despesa Total 

10.800.573,43 

1.926.539,44 

 

 

No quadro acima, o confronto entre despesa de capital versus receita de 
capital se extrai obediência ou não a regra de ouro, que proíbe a realização de 

janeiro a dezembro 2019 (R$) 

Despesa de Capital 

   840.291,81 

   984.940,71 

  1.926.539,44 

se na despesa de capital os montantes relativos a 

se medir a partir do valor indicado se a sua execução 
está compatível com o valor constante da LOA. Neste caso, o investimento realizado em 

070.715,67. 
dois quadros abaixo se apresentam a despesa com Investimentos segundo 

funções de governo escolhidas e a sua realização segundo fontes de recursos. 

janeiro a dezembro 2019 (R$) 

Urbanismo Transporte 

99.344,53        00,00 

67.418,32        00,00 

24.214,00        00,00 

janeiro a dezembro 2019 (R$) 

 
Receitas de Impostos e 

Transferências de 
Impostos - Educação 

    91.911,72 

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.
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7 MOVIMENTAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
 

7.1 RGPS 
 

Quadro 12 (a) 
Servidor (RGPS) 

Valor retido

   423.107,88

 
As retenções são contabilizadas, como regra geral, no mês anterior ao de referência, 

para serem repassadas ao INSS no mês de referência. A exceção são as retenções 
realizadas em dezembro do ano anterior, por incluírem recolhimentos relativos ao décimo 
terceiro salário dos servidores, os quais são repassados dentro do mesmo mês. Porém, 
como não há forma de separar esses valores daqueles correspondentes à folha salarial 
habitual (os quais só são repassados em janeiro), o valor das retenções de dezembro 
destoa dos demais meses do ano.
 

Valor de Retenção obtido mediante consulta ao Sagres Online na aba de receita 
extraorçamentária (conta Contribuição ao RGPS).  Valor de Repasse de Contribuição dos 
Servidores obtido mediante consulta ao Sagres Online na aba de despesa 
extraorçamentária (conta Contribuição ao RGPS). Valor de contribuição patronal obtido 
mediante consulta ao Sagres Online na aba de empenhos (elemento 13 e modalidade 90).

 
Quanto a Contribuição Patronal em favor do RGPS:

Quadro 12(b) 
 
Discriminação 
Valor Empenhado em favor do INSS 
(a) 
Vencimentos e Vantagens Fixas (b)
Vantagens Variáveis (c) 
Remuneração Pessoal Temporário (d)
Base de Cálculo (e) = (b+c+d)
Alíquota (f) 
Valor Devido Estimado (g) = (e) x (f)
Diferença não Empenhada (h)

Fonte: SAGRES 
¹ - O valor zero significa que o montante empenhado supera o estimado

Relatório processado eletrônica e automaticamente com Base nos dados enviados pelo 
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MOVIMENTAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

Quadro 12 (a) - Repasse de Contribuições Previdenciárias do 
Servidor (RGPS) – janeiro a dezembro 2019 – em R$ 

Valor retido Valor repassado 

423.107,88    331.177,19 

 

contabilizadas, como regra geral, no mês anterior ao de referência, 
para serem repassadas ao INSS no mês de referência. A exceção são as retenções 
realizadas em dezembro do ano anterior, por incluírem recolhimentos relativos ao décimo 

servidores, os quais são repassados dentro do mesmo mês. Porém, 
como não há forma de separar esses valores daqueles correspondentes à folha salarial 
habitual (os quais só são repassados em janeiro), o valor das retenções de dezembro 

do ano. 

Valor de Retenção obtido mediante consulta ao Sagres Online na aba de receita 
extraorçamentária (conta Contribuição ao RGPS).  Valor de Repasse de Contribuição dos 
Servidores obtido mediante consulta ao Sagres Online na aba de despesa 

ntária (conta Contribuição ao RGPS). Valor de contribuição patronal obtido 
mediante consulta ao Sagres Online na aba de empenhos (elemento 13 e modalidade 90).

Quanto a Contribuição Patronal em favor do RGPS: 
 

Quadro 12(b) – Contribuição Patronal ao RGPS

Executivo Legislativo
Valor Empenhado em favor do INSS    991.116,86    110.157,79

Vencimentos e Vantagens Fixas (b)   3.903.816,14    445.490,93
        0,00         0,00

Remuneração Pessoal Temporário (d)    417.029,04         0,00
Base de Cálculo (e) = (b+c+d) 4.320.845,18 445.490,93

 21,00  21,00
Valor Devido Estimado (g) = (e) x (f) 907.377,49 93.553,10
Diferença não Empenhada (h) = (g-a)¹    0,00    0,00

O valor zero significa que o montante empenhado supera o estimado

 

e automaticamente com Base nos dados enviados pelo 
20 

Repasse de Contribuições Previdenciárias do 

contabilizadas, como regra geral, no mês anterior ao de referência, 
para serem repassadas ao INSS no mês de referência. A exceção são as retenções 
realizadas em dezembro do ano anterior, por incluírem recolhimentos relativos ao décimo 

servidores, os quais são repassados dentro do mesmo mês. Porém, 
como não há forma de separar esses valores daqueles correspondentes à folha salarial 
habitual (os quais só são repassados em janeiro), o valor das retenções de dezembro 

Valor de Retenção obtido mediante consulta ao Sagres Online na aba de receita 
extraorçamentária (conta Contribuição ao RGPS).  Valor de Repasse de Contribuição dos 
Servidores obtido mediante consulta ao Sagres Online na aba de despesa 

ntária (conta Contribuição ao RGPS). Valor de contribuição patronal obtido 
mediante consulta ao Sagres Online na aba de empenhos (elemento 13 e modalidade 90). 

Contribuição Patronal ao RGPS 

Legislativo Total 
110.157,79 1.101.274,65 

445.490,93 4.349.307,07 
0,00    0,00 
0,00 417.029,04 

445.490,93 4.766.336,11 
21,00  

93.553,10 1.000.930,59 
0,00    0,00 

O valor zero significa que o montante empenhado supera o estimado 

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.
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No Quadro acima, as informações de despesa empenhada foram as informadas pelo 
Gestor, quanto a: 
- obrigação patronal empenhada 
- vencimento e vantagens fixas 
subelemento “PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL”;
- vantagens variáveis – valor da despesa cl
“PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIA”;
- remuneração pessoal temporário 
- alíquota – valor informado a este Tribunal pela RFB
 

8 ALERTAS, DECISÕES, 
DE AUDITORIA 

 
8.1 ALERTAS emitidos em 2019
 

Ver relação de Alertas conforme achado de Auditoria, documento 

 
8.2 DECISÕES E/OU DETERMINAÇÕES DO TCE relativas ao exercício 
financeiro de 2019 

 

Compulsando os autos do 

registro de decisão ou determinação do TCE/PB que possa ter impacto na gestão deste 

Ente Municipal, durante exercício de 2019.

 
8.3 DENÚNCIAS REGISTRADAS
 

Nos autos do Processo TC n.º 

e/ou representação, durante exercício de 2019.

 
8.4 OUTRAS OBSERVAÇÕES/ACHADOS DE AUDITORIA

 
Nada a registrar. 

 
9 CONSTATAÇÕES: 

  
Com base exclusivamente nas informações enviadas pelos gestores públicos 

para o Tribunal por meio do Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos 
foram encontradas as seguintes consta

 
Relatório processado eletrônica e automaticamente com Base nos dados enviados pelo 
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No Quadro acima, as informações de despesa empenhada foram as informadas pelo 

patronal empenhada – valor da despesa classificada em “319013”;
vencimento e vantagens fixas – valor da despesa classificada em “319011” no 

subelemento “PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL”;
valor da despesa classificada em “319016” no subelemento 

“PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIA”;
remuneração pessoal temporário -  valor da despesa classificada em “319004”.

valor informado a este Tribunal pela RFB 

 
ALERTAS, DECISÕES, DENÚNCIAS E OUTRAS OBSERVAÇÕES/ACHADOS 

ALERTAS emitidos em 2019 

Ver relação de Alertas conforme achado de Auditoria, documento TC nº 

DECISÕES E/OU DETERMINAÇÕES DO TCE relativas ao exercício 

Compulsando os autos do Processo de Acompanhamento em análise, não há 

registro de decisão ou determinação do TCE/PB que possa ter impacto na gestão deste 

Ente Municipal, durante exercício de 2019. 

DENÚNCIAS REGISTRADAS 

Processo TC n.º 376/19, não há registro de anexação de

e/ou representação, durante exercício de 2019. 

OBSERVAÇÕES/ACHADOS DE AUDITORIA 

Com base exclusivamente nas informações enviadas pelos gestores públicos 
para o Tribunal por meio do Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos 
foram encontradas as seguintes constatações: 

 

e automaticamente com Base nos dados enviados pelo 
20 

No Quadro acima, as informações de despesa empenhada foram as informadas pelo 

valor da despesa classificada em “319013”; 
valor da despesa classificada em “319011” no 

subelemento “PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL”; 
assificada em “319016” no subelemento 

“PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIA”; 
valor da despesa classificada em “319004”. 

DENÚNCIAS E OUTRAS OBSERVAÇÕES/ACHADOS 

TC nº 12757/20. 

DECISÕES E/OU DETERMINAÇÕES DO TCE relativas ao exercício 

em análise, não há 

registro de decisão ou determinação do TCE/PB que possa ter impacto na gestão deste 

anexação de denúncia 

Com base exclusivamente nas informações enviadas pelos gestores públicos 
para o Tribunal por meio do Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos 

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.
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9.1  Baixa arrecadação de impostos (

9.2 Baixo Desempenho da Administração Tributária Municipal 

9.3 Despesas realizadas a conta de recursos do FUNDEB acima do total de ingressos 
de recursos desse fundo – v. subitem 

9.4 Baixa realização de investimentos 

9.5 Existência de retenções em favor do RGPS não repassadas 

 

 Em face das constatações acima, se sugere notificar o(a) Prefeito(a), Sr(a). 

Josemar Ferreira de Souza, para que quando da 

correspondente Defesa Prévia.

 

Por fim, ressalte-se que a situação descrita no presente relatório está sujeita a 

alterações quando da análise da Prestação de Contas Anual.

Relatório processado eletrônica e automaticamente com Base nos dados enviados pelo 
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Baixa arrecadação de impostos ( ITBI ) – v. subitem 3.1. 

Baixo Desempenho da Administração Tributária Municipal – v. subitem 3.4.

Despesas realizadas a conta de recursos do FUNDEB acima do total de ingressos 
v. subitem 4.2. 

Baixa realização de investimentos - v. item 6. 

Existência de retenções em favor do RGPS não repassadas – v. subitem 7.1.

Em face das constatações acima, se sugere notificar o(a) Prefeito(a), Sr(a). 

, para que quando da apresentação da PCA 2019 apresente sua 

correspondente Defesa Prévia. 

se que a situação descrita no presente relatório está sujeita a 

alterações quando da análise da Prestação de Contas Anual. 

 

e automaticamente com Base nos dados enviados pelo 
20 

v. subitem 3.4. 

Despesas realizadas a conta de recursos do FUNDEB acima do total de ingressos 

v. subitem 7.1. 

Em face das constatações acima, se sugere notificar o(a) Prefeito(a), Sr(a). José 

apresentação da PCA 2019 apresente sua 

se que a situação descrita no presente relatório está sujeita a 

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.
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O Indicador de Desempenho 
desempenho da administração tributária municipal mensurada por meio de técnicas 
matemáticas e estatísticas. O indicador utiliza dados do exercício anterior e é 
composto por um índice de esforço fiscal e um índice

O IDTM é obtido pela média geométrica de dois índices: Índice de Esforço 
Fiscal e Índice de Eficiência Tributária.

A análise do Índice de Esforço Fiscal (IEF) possibilita a estimação do gap 
tributário (diferença entre a Receita P
do índice variam entre 0 e 1, sendo o valor mínimo como um esforço fiscal fraco e 
quanto mais perto de 1 a receita arrecadada se aproxima da receita potencial. 

O Índice de Eficiência Tributária utiliza valores 
de serviços, setor industrial e pela administração pública em 2014, número de 
domicílios urbanos em 2010, o Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios 
IDHM em 2010, o percentual da população que votou na oposição no seg
das eleições presidenciais de 2014, como também a razão (cota FPM + cota ICMS) 
/ Receita Corrente em 2016.

Para a obtenção do referido índice foram utilizadas a despesa total das 
secretarias de administração, finanças, receita e fazenda empenhad
administração no exercício de 2016, e o número total de servidores das secretarias 
de administração, finanças, receita e fazenda na competência 12/2016.

Foi também utilizado o somatório da arrecadação de IPTU, IRRF, ITBI e ISS 
do exercício de 2016 e a população estimada para 2016. Os valores do índice 
variam entre 0 e 1, sendo o valor máximo como o município mais eficiente em 
matéria tributária.  
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ANEXO - I 

 
O Indicador de Desempenho Tributário Municipal (IDTM) é uma medida do 

desempenho da administração tributária municipal mensurada por meio de técnicas 
matemáticas e estatísticas. O indicador utiliza dados do exercício anterior e é 
composto por um índice de esforço fiscal e um índice de eficiência tributária.

O IDTM é obtido pela média geométrica de dois índices: Índice de Esforço 
Fiscal e Índice de Eficiência Tributária. 

A análise do Índice de Esforço Fiscal (IEF) possibilita a estimação do gap 
tributário (diferença entre a Receita Potencial e a Receita Arrecadada). Os valores 
do índice variam entre 0 e 1, sendo o valor mínimo como um esforço fiscal fraco e 
quanto mais perto de 1 a receita arrecadada se aproxima da receita potencial. 

O Índice de Eficiência Tributária utiliza valores adicionados ao PIB pelo setor 
de serviços, setor industrial e pela administração pública em 2014, número de 
domicílios urbanos em 2010, o Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios 
IDHM em 2010, o percentual da população que votou na oposição no seg
das eleições presidenciais de 2014, como também a razão (cota FPM + cota ICMS) 
/ Receita Corrente em 2016. 

Para a obtenção do referido índice foram utilizadas a despesa total das 
secretarias de administração, finanças, receita e fazenda empenhad
administração no exercício de 2016, e o número total de servidores das secretarias 
de administração, finanças, receita e fazenda na competência 12/2016.

Foi também utilizado o somatório da arrecadação de IPTU, IRRF, ITBI e ISS 
016 e a população estimada para 2016. Os valores do índice 

variam entre 0 e 1, sendo o valor máximo como o município mais eficiente em 

 

e automaticamente com Base nos dados enviados pelo 
20 

Tributário Municipal (IDTM) é uma medida do 
desempenho da administração tributária municipal mensurada por meio de técnicas 
matemáticas e estatísticas. O indicador utiliza dados do exercício anterior e é 

de eficiência tributária. 
O IDTM é obtido pela média geométrica de dois índices: Índice de Esforço 

A análise do Índice de Esforço Fiscal (IEF) possibilita a estimação do gap 
otencial e a Receita Arrecadada). Os valores 

do índice variam entre 0 e 1, sendo o valor mínimo como um esforço fiscal fraco e 
quanto mais perto de 1 a receita arrecadada se aproxima da receita potencial.  

adicionados ao PIB pelo setor 
de serviços, setor industrial e pela administração pública em 2014, número de 
domicílios urbanos em 2010, o Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios - 
IDHM em 2010, o percentual da população que votou na oposição no segundo turno 
das eleições presidenciais de 2014, como também a razão (cota FPM + cota ICMS) 

Para a obtenção do referido índice foram utilizadas a despesa total das 
secretarias de administração, finanças, receita e fazenda empenhada na função 
administração no exercício de 2016, e o número total de servidores das secretarias 
de administração, finanças, receita e fazenda na competência 12/2016. 

Foi também utilizado o somatório da arrecadação de IPTU, IRRF, ITBI e ISS 
016 e a população estimada para 2016. Os valores do índice 

variam entre 0 e 1, sendo o valor máximo como o município mais eficiente em 

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.
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