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1. INTRODUÇÃO 

  Instituído pela Lei Complementar n.º 202 de 25 de junho de 2018, o Sistema de 

Controle Interno do Município, através de seu Órgão Central, deverá emitir relatórios de 

Controle Interno para ciência do Chefe do Poder Executivo, apresentando os resultados da 

execução operacional, orçamentária, financeira e patrimonial do Município. 

  Ao Departamento de Ações de Controle Interno, unidade integrante do Órgão 

Central de Controle Interno, foi atribuída a competência para emitir relatórios, cumprir e fazer 

cumprir as normas e determinações pertinentes ao Sistema de Controle Interno (incs. IV e V do 

art. 21 da LC n.º 202/2018). 

Neste trabalho, os objetivos são: 1) analisar a implantação das recomendações 

do Relatório de Controle 01/2018; 2) analisar os alertas emitidos pelo TCE/SP de agosto a 

dezembro1; 3) avaliar a execução orçamentária, financeira e patrimonial no exercício;  4) 

verificar o cumprimento dos limites constitucionais e legais e; 5) assinalar os principais avanços 

relacionados ao Sistema de Controle Interno. 

A análise foi realizada com base nas informações contidas nas informações e 

demonstrativos encaminhados pela Secretaria Municipal de Finanças e consignados no Balanço 

Geral do Município. 

 Ressalta-se que os documentos foram encaminhados a este Órgão de Controle 

em abril de 2019 não havendo tempo hábil para a conferência dos cálculos o que se configurou 

em uma limitação aos trabalhos. 

2. DA IMPLANTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO  RELATÓRIO 

DE CONTROLE N.º 01/2018 

Encaminhado ao Chefe do Poder Executivo em 02 de outubro de 2018, o 

Relatório de Controle n.º 01/20182 teve como objeto a análise dos alertas emitidos pelo TCE/SP, 

o exame das metas fiscais e da execução orçamentária dos dois primeiros quadrimestres de 

2018. 

 
1Os alertas emitidos de janeiro a agosto já foram objeto de análise no Relatório de Controle 01/2018 
2Disponível para consulta no seguinte endereço eletrônico: http://www.campinas.sp.gov.br/arquivos/gestao-e-

controle/relatorio_controle_2018.pdf. 

http://www.campinas.sp.gov.br/arquivos/gestao-e-controle/relatorio_controle_2018.pdf
http://www.campinas.sp.gov.br/arquivos/gestao-e-controle/relatorio_controle_2018.pdf


 

                         PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE 

DEPARTAMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE INTERNO 

 

 

 

Ao analisar o quociente do resultado orçamentário no período, foi efetuada 

recomendação no sentido de que fossem adotadas as providências descritas no art. 9º da LRF 

(limitação de empenho e movimentação financeira, conforme previsto na LDO). 

Importante consignar que tal recomendação foi igualmente efetuada pelo 

TCE/SP através dos alertas emitidos pelo Sistema AUDESP. 

Após ciência do relatório, a Diretoria Executiva do Gabinete do Prefeito 

encaminhou ao relatório ao Comitê Gestor de Acompanhamento da Gestão Orçamentária e 

Financeira, que, em resposta, exarou o seguinte despacho nos autos do processo SEI 

PMC.2018.00034404-80 detalhando as providências implantadas: 

“Diante do conteúdo do Relatório de Controle 01/2018, 0987022, e visando 

demonstrar o atendimento ao Art. 9º da LRF, cabe-nos prestar os esclarecimentos que 

se seguem: 

Desde 2016 o município de Campinas tem enfrentado uma delicada situação fiscal, 

resultado do reflexo da crise econômica em âmbito nacional. Como consequência 

deste persistente quadro recessivo das contas públicas, experimentamos também um 

considerável aumento da demanda por serviços públicos por parte dos munícipes, 

acarretando em um processo de pressionamento da oferta desses serviços públicos, 

sobretudo nas áreas de Saúde, Educação e Transportes Públicos. Assim, o fluxo de 

caixa do tesouro municipal obteve duplo pressionamento: por um lado o aumento da 

demanda por serviços e por outro lado a diminuição da receita arrecadada. 

Frente ao cenário adverso, coube à municipalidade utilizar de medidas de 

austeridade, sem, contudo, enfraquecer a oferta de serviços públicos, buscando o 

equilíbrio financeiro das contas públicas. 

Neste sentido, para os exercícios de 2017/2018 utilizou-se [e ainda se utiliza] de 

medidas tais como: 

1. contenção de despesas; 

2. criação de metas orçamentárias para cada unidade gestora; 

3. supressões contratuais; 

4. corte nas horas-extras; 

5. suspensão antecipada da execução orçamentária (Decreto nº 19.663 de 24 de 

outubro de 2017); 

https://sei.campinas.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1091504&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110002806&infra_hash=028917c480ccf3cafbad9c31110e10e7d0b4480af5691741d62e6b6e31775a15
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6. limites aos empenhos, por meio de bloqueios (cotas) e contingenciamento nas 

dotações (Decreto nº 19.379 de 04 de janeiro de 2017 e Decreto nº 19.737 de 02 de 

janeiro de 2018); 

7. entre outras práticas que visaram maior racionalização de custos e 

maximização dos recursos disponíveis. 

Coube, portanto, à Secretaria de Finanças (SMF), em conjunto com o Comitê Gestor, 

estabelecer parâmetros e diretrizes orçamentárias e financeiras, tanto na ótica da 

despesa (propostas de diminuição) quanto das receitas (ampliar arrecadação), cujos 

resultados podem ser observados na RREO do 4º bimestre de 2018, em que o superávit 

foi de R$ 308 milhões, frente ao superávit de R$ 110,6 milhões do mesmo período em 

2017. Ainda, nota-se que houve um incremento de despesa liquidada de apenas 2,42%. 

Isto é, considerando a inflação acumulada para o período (4,19%), obteve-se uma 

queda real nas despesas liquidas na ordem de 1,77%. 

Os resultados também podem ser observados com a análise da evolução da receita da 

administração direta para o período fechado de janeiro a outubro (Tabela abaixo). 

Comparando-se os anos de 2018 em relação a 2017, nota-se aumento significativo das 

receitas como IPTU, ITBI, ISSQN e Taxa de Lixo. Assim, as receitas com fonte 

arrecadatória municipal despontam como o principal fomentador de arrecadação do 

município de Campinas para o exercício de 2018. Abaixo, seguem as leis que deram 

base para o efeito positivo na arrecadação: 

- Lei Complementar nº 181/2017 - Altera a Lei nº 11.111/2001 ("Lei do IPTU"). 

                 - Lei Complementar nº 178/2017- Altera a Lei nº 6.355/1990 ("Lei da Taxa de Lixo"). 

- Lei Complementar Municipal nº 179/2017 - Altera a Lei Municipal nº 12.392/2005   

(ISSQN). 

- Lei nº 15.499/2017 - Aprova nova Planta Genérica de Valores (PGV) para o 

município. 

- Lei Complementar nº 180/2017 - Altera a Lei nº 12.391/2005 (ITBI). 

Todas essas alterações, mesmo quando não causaram aumento de alíquota, tiveram 

como resultado um potencial incremento das receitas, seja via alteração das 

metodologias de cálculo, equalização e atualização de valores ou inclusão da taxação 

de novos serviços. 
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Em 2018, além das medidas já citadas, empregou-se substancial esforço técnico e 

amplas discussões, na elaboração da LOA 2019, visando reduzir o percentual de 

aumento do orçamento das secretarias para 2019, alcançando apenas 1,6%, conforme 

tabela a seguir, resultado extremamente substancial do ponto de vista fiscal. 

Concomitantemente, a SMF, em conjunto com o Comitê Gestor, estimulou a efetuação 

de despesas por meio de fontes de recurso de Fundos e de Convênios, em detrimento do 

Tesouro, obtendo maior racionalidade e melhoria da gestão dos gastos. Ademais, tem-
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se proposto às secretarias a negociação dos reajustes contratuais, focando 0% de 

reajuste. 

Há, ainda, a adoção de medidas por parte da Secretaria de Administração e do Comitê 

Gestor no sentido de ampliar o escopo de pesquisa de preços para as compras da 

municipalidade, de modo a aprimorar a composição do valor médio utilizado como 

referência em licitações e contratos. Acrescenta-se que todas as compras da 

Administração Direta passam pela análise de mérito e essencialidade. São avaliados, 

entre outros quesitos, o preço dos itens solicitados frente ao preço praticado no 

mercado e a quantidade solicitada, a fim de evitar perdas com estoques 

desnecessários. 

Em 2017, o acordo sindical do reajuste salarial dos servidores, proposta pela SMF, 

foi de 3,27%, parcelado em 3 anos, sendo a primeira em janeiro de 2018, a segunda 

em janeiro de 2019 e a terceira em janeiro de 2020. Em 2018, foi proposto nada a 

mais que a inflação para o período, restando 2,79% a serem realizados apenas em 

novembro de 2018, e não em maio, quando seria a data base. Tais medidas 

alcançaram economia estimada em R$ 81.520.015,08 e efetiva redução do potencial 

de aumento da folha salarial do funcionalismo público para os próximos anos. 

Enfim, o Comitê Gestor vem atuando incisivamente na melhoria do gasto público, 

entendendo tratar-se de obrigação a gestão eficiente dos recursos públicos, com 

responsabilidade, transparência e eficiência, estimulando a conscientização das 

secretarias quanto ao atingimento das metas orçamentárias e financeiras 

estabelecidas, a revisão de contratos e a otimização dos recursos através de propostas 

que adequem as despesas às receitas.” 

 

Com a adoção das medidas elencadas pelo Comitê Gestor em seu despacho 

foram amenizados os efeitos do descumprimento das Metas Fiscais. As medidas implantadas 

vão ao encontro do disposto no art. 9º da LRF. 

No entanto, apesar da implantação das medidas elencadas pelo Comitê Gestor, 

verificou-se a emissão de alertas pelo TCE/SP sobre o descumprimento das Metas Fiscais 

durante todo o exercício, conforme síntese elaborada no próximo item deste relatório. 
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3. SÍNTESE DOS ALERTAS EMITIDOS PELO SISTEMA AUDESP DO 

TRIBUNAL DE CONTAS/SP 

Os relatórios de alertas emitidos pelo Sistema AUDESP do Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo são emitidos com a finalidade de informar aos órgãos jurisdicionados 

as situações desfavoráveis e/ou irregulares relacionadas à gestão fiscal, Instruções do Tribunal, 

Índices de Aplicações no Ensino e na Saúde, por meio de uma inteligência própria do sistema, 

baseada em parâmetros definidos nos correspondentes dispositivos normativos. 

No Relatório de Controle n.º 01/2018 foram analisados os alertas emitidos de 

janeiro a julho. Doravante, serão elencados os alertas emitidos de agosto a dezembro: 

Número do 

documento 

Mês de 

referência 

Conteúdo 

5093860 Agosto 1) Situação desfavorável demonstrando tendência ao descumprimento das Metas 

Fiscais, cabendo ao Ente o seu acompanhamento para eventuais adequações para 

observância do disposto no art.9º da Lei Complementar nº 101/00; 
2) Resultado Primário Previsto na LOA atualizada é inferior ao consignado no Anexo 

de Metas da LDO, demonstrando, portanto, incompatibilidade com a meta 

estabelecida. 
3) Alerta quanto à aplicação de recursos próprios em educação. 

5182852 Setembro 1) Situação desfavorável demonstrando tendência ao descumprimento das Metas 

Fiscais, cabendo ao Ente o seu acompanhamento para eventuais adequações para 

observância do disposto no art.9º da Lei Complementar nº 101/00; 
2) Alerta quanto à aplicação de recursos próprios em educação. 

5287054 Outubro 1) Situação desfavorável demonstrando tendência ao descumprimento das Metas 

Fiscais, cabendo ao Ente o seu acompanhamento para eventuais adequações para 

observância do disposto no art.9º da Lei Complementar nº 101/00; 
2) Resultado Primário Previsto na LOA atualizada é inferior ao consignado no Anexo 

de Metas da LDO; 
3) Alerta quanto à aplicação de recursos próprios em educação. 

5407157 Novembro 1) Situação desfavorável demonstrando tendência ao descumprimento das Metas 

Fiscais, cabendo ao Ente o seu acompanhamento para eventuais adequações para 

observância do disposto no art.9º da Lei Complementar nº 101/00; 
2) Alerta quanto à aplicação de recursos próprios em educação. 

5522667 Dezembro 1) Alerta quanto à aplicação de recursos próprios em educação. 
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4. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E       

PATRIMONIAL 

A Lei Orçamentária Anual 2018, Lei n.º 15.544 de 26 de dezembro de 2017, 

atendendo ao princípio do equilíbrio orçamentário, previu as receitas e autorizou as despesas 

em R$5.698.803.556,00 (cinco bilhões, seiscentos e noventa e oito mil milhões, oitocentos e 

três mil, quinhentos e cinquenta e seis reais). 

A LOA também contemplou autorização para abertura de créditos suplementares 

até o limite de 17% da despesa total fixada bem como autorização para abertura de créditos 

adicionais até o limite da dotação consignada com Reserva de Contingência3.         

4.1. Balanço Orçamentário 

  Nos termos da Lei Federal nº 4.320/1964, o Balanço Orçamentário é o 

instrumento que compara a previsão e a realização das receitas e despesas, estruturadas nos 

termos do Anexo 12 da referida Lei. Também consta na norma que o Balanço Orçamentário 

compõe o rol das demonstrações contábeis que devem ser apresentadas junto à prestação de 

contas do Chefe do Poder Executivo ao término de cada exercício. 

 
3Com relação a esta autorização, o E. Tribunal de Contas do Estado de SP, nos autos do processo eTC-6899/989/16-

4 que cuidou do exame das contas de 2017, apresentou entendimento de que "de acordo com o nível de inflação 

e a taxa de crescimento do PIB, o percentual pode desfigurar o orçamento original, abrindo portas para déficit 

de execução orçamentária." 
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No tocante ao resultado orçamentário, que segundo o Manual de Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público- MCASP, editado pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, usa-

se como base de cálculo a  realização de receitas menos as despesas empenhadas, verifica-se 

um déficit orçamentário de R$ 4.957,155,21 (quatro milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, 

cento e cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos), ou seja, insuficiência de receita para 

cobertura da despesa orçamentária. 

4.2. Execução da Receita Orçamentária 

  Receitas orçamentárias são disponibilidades de recursos financeiros que 

ingressam nos cofres públicos e viabilizam a execução das políticas públicas e o atendimento 

das necessidades e demandadas da sociedade. Classificam-se, segundo sua categoria 

econômica, em receitas correntes e de capital. 

As receitas efetivamente arrecadadas ou recebidas no exercício totalizaram 

R$4.878.695.041,61 (quatro bilhões, oitocentos e setenta e oito milhões, seiscentos e noventa 

e cinco mil, quarenta e um reais e sessenta e um centavos). Deduzindo-se as receitas intra-

orçamentárias, o valor final corresponde a R$4.687.137.674,25 (quatro bilhões, seiscentos e 

oitenta e sete milhões, cento e trinta e sete mil, seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco 

centavos). 
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Desse montante, R$4.756.799.628,02 (quatro bilhões, setecentos e cinquenta e 

seis milhões. Setecentos e noventa e nove mil, seiscentos e vinte e oito reais e dois centavos), 

equivalente a 97,5%  do total da receita arrecadada ou recebida no período, referem-se a receitas 

correntes. 

A tabela abaixo demonstra a previsão comparada com a execução da receita: 
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Fica evidenciado o bom desempenho da arrecadação das Receitas Correntes, que 

arrecadou aproximadamente 91,1% do valor previsto. Em contrapartida, o comportamento das 

Receitas de Capital frustrou a previsão inicial, resultando em uma arrecadação de apenas 25,5% 

do previsto. Dessa forma, a arrecadação total das Receitas Orçamentárias não atingiu o valor 

estimado, resultando uma diferença de R$820.108.514,39 (oitocentos e vinte milhões, cento e 

oito mil, quinhentos e quatorze reais e trinta e nove centavos), decorrentes da diferença entre a 

receita prevista (a) e a execução (b) deduzida a receita intra-orçamentária.   

4.3. Execução da Despesa Orçamentária 

A previsão inicial da totalidade dos gastos da Prefeitura Municipal de Campinas 

correspondia ao montante de R$5.698.803.556,00 (cinco bilhões, seiscentos e noventa e oito 

milhões, oitocentos e três mil e quinhentos e cinquenta e seis reais), considerando inclusive as 

despesas intra-orçamentárias. 

Posteriormente, com a atualização da previsão das despesas, o valor foi 

incrementado em R$237.671.533,50 (duzentos e trinta e sete milhões, seiscentos e setenta e um 

mil, quinhentos e trita e três reais e cinquenta centavos), conforme apresentado na tabela abaixo: 
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  Contudo, apesar do acréscimo na previsão das despesas, a efetiva execução 

resultou em uma economia orçamentária no valor de R$1.512.869,921,74(um bilhão, 

quinhentos e doze milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, novecentos e vinte e um reais e 

setenta e quatro centavos), pois os gastos executados somaram valores inferiores aos estimados, 

conforme demonstrativo a seguir: 

4.4. Análise dos quocientes – Balanço Orçamentário 

Descrição Valor Fórmula Nota explicativa 

1 - Quociente do 

Equilíbrio Orçamentário 
1,00 

 

= Previsão Inicial da Receita/ 
Dotação Inicial da Despesa 

 

resultante da relação entre a Previsão Inicial da 

Receita e a Dotação Inicial da Despesa, indicando 

se há equilíbrio entre a previsão e fixação 

constante na LOA. 

2 - Quociente de 

Execução da Receita 
0,82 = Receita Realizada / 

Previsão Atualizada da 

Receita 

 

resultante da relação entre a Receita Realizada e 

a Previsão Atualizada da Receita, indicando a 

existência de excesso ou falta de arrecadação 

para a cobertura de despesas. 

3 - Quociente de 

Desempenho da 

Arrecadação 

0,86 = Receita Realizada / 
Previsão Inicial da Receita 

 

resultante da relação entre a Receita Realizada e 

a Previsão Inicial da Receita, indicando a 

existência de excesso ou falta de arrecadação 

para administração dos indicadores fiscais. 

4- Quociente de Execução 

da Despesa 
0,71 = Despesa Executada / 

Dotação Atualizada 

 

resultante da relação entre a Despesa Executada 

e Dotação Atualizada, cuja discrepância pode ser 

ocasionada por ineficiência no processo 

planejamento-execução ou a uma economia de 

despesa orçamentária. 
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5- Quociente do Resultado 

Orçamentário 
1,00 = Receita Realizada / 

Despesa Empenhada 

 

resultante da relação entre a Receita Realizada e 

a Despesa Empenhada, indicando a existência de 

superávit ou déficit. 

6- Quociente da Execução 

Orçamentária Corrente 
1,07 

 

= Receita Corrente 

Realizada / 
Despesa Corrente 

Empenhada 

 

resultante da relação entre a Receita Realizada 

Corrente e a Despesa Empenhada Corrente. A 

interpretação desse quociente indica se a receita 

corrente suportou as despesas correntes ou se foi 

necessário utilizar receitas de capital para 

financiar despesas correntes. 

7- Quociente da Execução 

Orçamentária Capital 
0,64 = Receita Capital Realizada / 

Despesa Capital Empenhada 

 

resultante da relação entre a Receita Realizada 

Capital e a Despesa Empenhada Capital. A 

interpretação desse quociente indica se a receita 

capital suportou as despesas capital ou se foi 

necessário utilizar outras receitas para financiar 

as despesas de capital. 

 

4.5. Regra de Ouro (art. 167, III, da CF/1988 e art. 12, §2º da LC 101/00) 

A Regra de Ouro, prevista no texto constitucional e na LRF, determina que as 

receitas oriundas de contratações de operações de crédito não podem ser superiores ao montante 

fixado para as despesas de capital. 

O objetivo da regra é garantir que não haja o aumento do endividamento do ente 

público para custear despesas correntes (aquelas destinadas ao funcionamento e manutenção 

das atividades do ente). 

Realizada a análise dos valores das receitas provenientes de operações de crédito 

e das despesas de capital durante o exercício, verifica-se que houve obediência a essa regra, 

como demonstrado no gráfico abaixo:  

 

 

 

 

 

 Op. Crédito Despesa de 
Capital 

liquidada

Despesa de 
Capital fixada 

0
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
500.000.000
600.000.000



 

                         PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE 

DEPARTAMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE INTERNO 

 

 

 

4.6. Balanço Financeiro 

Balanço Financeiro, nos termos do art. 103 da Lei n.º 4.320/64, é o documento 

que demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os 

pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes 

do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte. 

Em 2018 o Balanço Financeiro elaborado pela Secretaria de Finanças apresentou 

as seguintes informações: 
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 4.6.1 Restos a Pagar 

  Os restos a pagar são as despesas empenhadas mas não pagas até dia 31 de 

dezembro do ano corrente. Elas aparecem no Balanço Financeiro como inscritos nas receitas e 

liquidados nas despesas. As inscritas se referem ao ano anterior e as liquidadas, o que foi pago 

no ano corrente. 

   Quando comparado os resultados de 2018 com 2017 há um crescimento tanto 

no valor inscrito, quanto no liquidado. No valor inscrito há um crescimento de 29,8% em 

relação ao ano anterior, totalizando no total R$697.718.562,56 (seiscentos e noventa e sete 

milhões, setecentos e dezoito mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos). 

  Já as liquidadas tiverem um crescimento de 81,8% comparado com 2017, 

totalizando R$593.952.369,07 (quinhentos e noventa e três milhões, novecentos e cinquenta e 

dois mil, trezentos e sessenta e nove reais e sete centavos). 

 4.6.2  Análise dos quocientes – Balanço Financeiro 

 

Descrição Valor Fórmula Nota explicativa 

1 - Quociente do Resultado 

da Execução Financeira   
1,17 = Total das Receitas / 

Total das Despesas 

 

resultante da relação entre as Receitas 

Realizadas (Orçamentárias e 

Extraorçamentárias) e as Despesas Pagas 

(Orçamentárias e Extraorçamentárias). A 

interpretação desse quociente indica a parcela 

da variação do saldo do disponível 

demonstrando o superávit/déficit financeiro. 

2 - Quociente Financeiro 

Real da Execução 

Orçamentária 

1,17 = Receita Realizada / 
Despesa Paga 

 

resultante da relação entre a Receita Realizada 

e a Despesa Paga, indicando o quanto a receita 

orçamentária arrecadada representa em relação 

à despesa orçamentária paga. 

3 - Quociente do Resultado 

dos Saldos Financeiros 
1,24 = Saldo / 

Saldo Exercício Anterior 

 

resultante da relação entre o Saldo que passa 

para o Exercício Seguinte e o Saldo do 

Exercício Anterior. A interpretação desse 

quociente indica o impacto do resultado 

financeiro sobre o saldo em espécie. 

4 - Quociente da Execução 

Extra Orçamentária 
1,03 = Receita Extraorçamentária 

/  
Despesa Extraorçamentária 

 

resultante da relação entre a Receita 

Extraorçamentária e a Despesa 

Extraorçamentária. A interpretação desse 

quociente indica a redução ou aumento da 

Flutuante demonstrando a movimentação 

financeira. 
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4.7. Balanço Patrimonial 

O Balanço Patrimonial demonstra toda a situação patrimonial da entidade, seus 

direitos, deveres e obrigações, indicando o valor do seu patrimônio em determinado momento. 

Encontra-se previsto no artigo 105 da Lei nº 4.320/64 e demonstrará: 

 

I - O Ativo Financeiro 

Remete aos créditos e valores realizáveis independentemente de autorização 

orçamentária e os valores numerários. 

Como demonstrado no balanço patrimonial os Ativos Financeiros apresentaram 

aumento de 29,85% quando comparado o exercício atual (2018) com o exercício anterior, 

totalizando R$969.823.066,06 (novecentos e sessenta nove milhões, oitocentos e vinte três mil, 

sessenta e seis reais, seis centavos). 

II - O Ativo Permanente; 

Compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa 

de autorização legislativa. 

Na tabela em anexo os Ativos Permanentes apresentam uma  redução de 0,08% 

quando comparado ao ano de 2017, correspondendo em 2018 à  R$4.793.508.352,64   (quatro 

bilhões, setecentos e noventa e três milhões, quinhentos e oito mil, trezentos e cinquenta e dois 

reais, sessenta e quatro centavos). 

III - O Passivo Financeiro; 

  Engloba as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento 

independa de autorização orçamentária, como os restos a pagar, os serviços da dívida a pagar, 

os depósitos e os débitos de tesouraria (operações de crédito por antecipação de receita). 

Em observação na tabela do Balanço Patrimonial (publicado pela SMF) o 

Passivo Financeiro referente ao exercício anterior houve acréscimo de 15,93%, chegando a 
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R$890.489.892,32 (oitocentos e noventa milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, oitocentos 

e noventa e dois reais, trinta e dois centavos). 

IV - O Passivo Permanente; 

Abrange as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa 

para amortização ou resgate. 

O Passivo Financeiro apresentou crescimento de 33,15% no período analisado 

quando comparado ao exercício anterior, somando R$2.337.997.078,31 (dois bilhões, trezentos 

e trinta e sete milhões, novecentos e noventa sete mil, setenta e oito reais, trinta e um centavos). 

V - O Saldo Patrimonial; 

De acordo com o Balanço Patrimonial o saldo Patrimonial apresenta uma 

retração de 16,07% em 2018 em relação a 2017, totalizando R$2.534.844.448,07 (dois bilhões, 

quinhentos e trinta quatro milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta 

e oito reais, sete centavos). 

VI - As Contas de Compensação. 

As Contas de Compensação se dividem em Atos Potenciais Ativos e Atos 

Potenciais Passivos. Nos Atos Potenciais Ativos o Orçamento Patrimonial apresenta aumento 

de 5,59% nas Garantias e Contragarantias recebidas em 2018 em relação a 2017, totalizando  

R$977.472.267,11  (novecentos e setenta e sete milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, 

duzentos e sessenta e sete reais, onze centavos)   e também houve crescimento no item  Outros 

Atos Potenciais do Ativo, que cresceu 11,55% na comparação dos dois períodos, contabilizando 

em 2018  R$210.066.100,78  (duzentos e dez milhões, sessenta e seis mil, cem reais, setenta e 

oito centavos). 

 Já os Atos Potenciais Passivos, no tópico Obrigações Contratuais, apresentam 

uma elevação de 37,98% comparando os dois anos, chegando no último ano a R$34.171.172,90 

(trinta e quatro milhões, cento e setenta um mil, cento e setenta dois reais, noventa centavos). 
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4.7.1 - Superávit Financeiro 

O Superávit Financeiro da Prefeitura de Campinas apresentou um crescimento 

de 8,79%, fechando o ano em R$69.749.947,01 (sessenta e nove milhões, setecentos e quarenta 

e nove mil, novecentos e quarenta e sete reais e um centavo). 

4.7.2 - Análise dos Quocientes – Balanço Patrimonial 

Descrição Valor Fórmula Nota explicativa 

1 - Quociente da Situação 

Financeira 
1,09 = Ativo Financeiro / 

Passivo Financeira 

 

resultante da relação entre o Total do Ativo 

Financeiro e o Total do Passivo Financeiro. A 

interpretação desse quociente indica o 

superávit/déficit financeiro demonstrando o 

índice de financiamento das despesas a curto 

prazo 

2 - Quociente da Situação 

Permanente , 
2,05 = Ativo Permanente / 

Passivo Permanente 

 

resultante da relação entre o Total do Ativo 

Permanente e o Total do Passivo Permanente. 

A interpretação desse quociente indica quanto 

de garantia temos frente ao endividamento a 

longo prazo 

3 - Quociente do Resultado 

Patrimonial 
1,84 = Ativo Real / 

Passivo Real 

 

resultante da relação entre o Ativo Real e o 

Passivo Real. A interpretação desse quociente 

indica o superávit/déficit patrimonial. 

4.8. Demonstrações das Variações Patrimoniais 

  A Demonstração das Variações Patrimoniais é o anexo 15 da Lei Federal 

4.320/64. Este demonstrativo reflete as alterações resultantes e independentes da execução 

orçamentária ocorridas no patrimônio durante o exercício financeiro. As Variações Ativas são 

todas aquelas que provocam movimentações quantitativas e qualitativas ocorridas no 

patrimônio, pelo aumento de valores ativos, reduções de valores passivos ou fato permutativo. 

  As Variações Passivas, por sua vez, são aquelas que provocam movimentações 

quantitativas e qualitativas ocorridas no patrimônio, pelo aumento de valores passivos, redução 

de valores ativos ou fato permutativo. 

4.8.1 Análise do quociente - Demonstração das Variações Patrimoniais 

Descrição Valor Fórmula Nota explicativa 
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1 - Quociente do resultado 

das variações patrimoniais 
0,95 = Variações Patrimoniais 

aumentativas 
Variações Patrimoniais 

Diminutivas 

 

resultante da relação entre o Total das 

Variações Patrimoniais Aumentativas e o 

Total das Variações Patrimoniais 

Diminutivas. A interpretação desse quociente 

indica outra forma de se evidenciar o 

resultado patrimonial (superávit ou déficit 

patrimonial). 

5.  –  CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 

5.1. Resultado Primário 

 O Resultado Primário indica se níveis de gastos orçamentários do município são 

compatíveis com sua arrecadação. O seu resultado é obtido pela diferença entre as Receitas 

Primárias e as Despesas Primária.  No ano de 2018 houve um aumento de 1,46% no superávit 

da Prefeitura fechando em R$672.290.038,97 (seiscentos e setenta e dois milhões, duzentos e 

noventa mil, trinta e oito reais, noventa e sete centavos). 

5.2. Resultado Nominal 

O resultado nominal é um conceito fiscal mais amplo e representa a diferença 

entre o fluxo agregado de receitas totais (inclusive de aplicações financeiras) e de despesas 

totais (inclusive despesas com juros), em determinado período. Em 2018, apesar de manter o 

superávit nominal, houve uma redução de 4,32% em seu valor, quando comparado ao período 

anterior, fechando o último ano em R$697.718.562,56 (seiscentos e noventa e sete milhões, 

setecentos e dezoito mil, quinhentos e sessenta e dois reais, cinquenta e seis centavos) 

5.3. Dívida Pública 

 A Lei de Responsabilidade Fiscal em seu artigo 29 estabelece que a dívida 

consolidada ou fundada é o montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras 

do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da 

realização de operação de crédito para amortização em prazo superior a 12 (doze) meses. 



 

                         PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE 

DEPARTAMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE INTERNO 

 

 

 

 A Resolução nº 40/2001 do Senado Federal estabelece que ao final do décimo 

quinto exercício financeiro, contado a partir do encerramento do ano de sua publicação, a 

Dívida Consolidada Líquida não poderá exceder, no caso dos Estados, a duas vezes (200%) da 

Receita Corrente Líquida do exercício. 

 A dívida consolidada do município, como podemos ver na tabela a seguir, fechou 

em 31/12/2018 em R$ 1.589.844.082,09 (um bilhão, quinhentos e oitenta nove milhões, 

oitocentos e quarenta quatro mil, oitenta e dois reais e nove centavos),  um aumento de 17,8% 

quando comprado ao final do exercício anterior . Quando comparada a Dívida Consolidada 

Líquida com a Receita Corrente Líquida verifica-se um aumento na relação, que foi de 35,0% 

para 36,6% . 
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5.4. Operações de Crédito 

Com base no Demonstrativo das Operações de Crédito, anexo IV do Relatório 

de Gestão Fiscal, verifica-se que as Operação de Crédito no Exercício 2018 equivalem ao 

montante de R$104.118.340,77, o que corresponde a 2,4% em relação a Receita Corrente 

Líquida, percentual bem abaixo ao limite de 16% estabelecido na Resolução n.º 43 do Senado 

Federal. 

O montante da Dívida Consolidada Líquida encontra-se dentro do limite de 1,2 

(um inteiro e dois décimos) vezes a Receita Corrente Líquida, estabelecido pela Resolução n.º 

 

 

40/2001 do Senado Federal, estando em R$1.589.844.082,09  sendo o limite máximo 

R$5.216.782.163,66 

5.5. Despesa com Pessoal 

O artigo 19 da LRF apresenta os limites globais para gastos com pessoal. Para 

os Municípios, o limite é de 60% do valor de sua Receita Corrente Líquida, sendo que deste 

percentual, 54% é destinado ao Poder Executivo e 6% para o Legislativo. 

Para fins de verificação de gastos com pessoal previsto na LRF, foi elaborada a 

seguinte tabela, com seus respectivos dados: 
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  Após análise dos dados da tabela, verifica-se, que os gastos com pessoal estão 

dentro do limite estabelecido na LRF. 

5.6. Educação/Manutenção e Desenvolvimento do Ensino/Remuneração 

dos Profissionais do Magistério da Educação Básica 

A Constituição Federal, em seu artigo 212, determina que Estados e Municípios 

apliquem, no mínimo, vinte e cinco por cento da receita resultante de impostos, compreendida 

a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. 

Verifica-se pelos valores da execução das receitas e despesas que o Município  

aplicou 29,4% na manutenção e desenvolvimento do ensino, cumprindo, portanto, o 

mandamento constitucional. 

 

 

LRF - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL R$ 4.348.857.606,48

DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP R$ 2.019.861.910,36

LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) R$ 2.348.383.107,89

R$ 2.230.963.952,50

R$ 2.113.544.797,10

LIMITE PRUDENCIAL = (0,95 x Limite Máximo) (parágrafo único 
do art. 22 da LRF)

LIMITE DE ALERTA  = (0,90 X Limite Máximo) (inciso II do §1º do 
art. 59 da LRF)
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Não obstante, é importante destacar as afirmações da fiscalização do TCE, no 

sentido de que os valores investidos em educação não devem conter o montante pertinente a 

cobertura do déficit do fundo financeiro do CAMPREV. 

 

  Nesse caso, descontados esses valores, e considerando o valor pago no exercício 

de 2018 referente a restos a pagar não contabilizados no cálculo do exercício de 2017, bem 
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como, os restos a pagar de 2018 pagos até 31 de janeiro de 2019,  o investimento em educação 

irá correnponder a 25,5%  da receita de arrecadação transferência de impostos4. 

  Constatada a aplicação do percentual mínimo nas ações de manutenção e 

desenvolvimento do ensino, cumpre-nos avaliar o cumprimento do artigo 60, XII do ADCT da 

Constituição Federal e do artigo 22, da Lei n.11.494/2007 (FUNDEB), que estabelecem que 

sejam destinados no mínimo 60% dos recursos anuais dos Fundos ao pagamento da 

remuneração dos profissionais do magistério da educação básica pública. 

A tabela acima demonstra a aplicação dos Recursos do FUNDEB na 

remuneração dos profissionais do magistério da educação básica pelo Município.  

  Em cumprimento à legislação, veficou-se que o Município aplicou 76,76% dos 

Recursos do FUNDEB na remuneração dos profissionais do magistério da educação básica,  

percentual este superior ao exigido pela legislação. 

5.7. Saúde 

                        De acordo com o Art. 77 dos Atos de Disposições Constitucionais Transitórias, 

com redação dada pela Emenda Constitucional 29/2000 de Setembro de 2000, os Municípios 

devem aplicar 15% das receitas provenientes de impostos em ações e serviços públicos de saúde. 

                       Cumprindo essa determinação constitucional, o Município aplicou 26,1% em 

ações e serviços públicos de saúde, conforme valores da execução das receitas e despesas 

extraídas do Relatório de Prestação de Contas 3º Quadrimestre 2018 acumulado (disponível em: 

http://www.campinas.sp.gov.br/arquivos/saude/apresentacao-investimento-saude-3quadrim-

2018.pdf). 

5.8. Repasse ao legislativo 

Os repasses ao Legislativo foram efetuados nas datas e valores abaixo descritos: 

Referência Valor Data Prazo legal 

Janeiro R$ 3.705.258,33 18/01/18 20/01/18 

 
4Apurado conforme metodologia descrita no Manual Básico – Aplicação no Ensino do próprio Tribunal de 

Contas do Estado (página 30 do Manual) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#adct
http://www.campinas.sp.gov.br/arquivos/saude/apresentacao-investimento-saude-3quadrim-2018.pdf
http://www.campinas.sp.gov.br/arquivos/saude/apresentacao-investimento-saude-3quadrim-2018.pdf
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R$ 3.705.258,33 19/01/18 

R$ 3.705.258,34 30/01/18 

Fevereiro R$ 3.705.258,33 09/02/18 20/02/18 

R$ 3.705.258,33 16/02/18 

R$ 3.705.258,34 20/02/18 

Março R$ 3.705.258,33 05/03/18 20/03/18 

R$ 3.705.258,33 12/03/18 

R$ 3.705.258,34 19/03/18 

Abril R$ 3.705.258,33 10/04/18 20/04/18 

R$ 3.705.258,33 11/04/18 

R$ 3.705.258,34 18/04/18 

Maio R$ 3.705.258,33 10/05/18 20/05/18 

R$ 3.705.258,33 14/05/18 

R$ 3.705.258,34 22/05/18 

Junho R$ 3.705.258,33 12/06/18 20/06/18 

R$ 3.705.258,33 14/06/18 

R$ 3.705.258,34 29/06/18 

Julho R$ 3.705.258,33 12/07/18 20/07/18 

R$ 3.705.258,33 31/07/18 

R$ 3.705.258,34 31/07/18 

Agosto R$ 3.705.258,33 10/08/18 20/08/18 

R$ 3.705.258,33 15/08/18 

R$ 3.705.258,34 22/08/18 

Setembro R$ 3.705.258,33 10/09/19 20/09/18 

R$ 3.705.258,33 14/09/19 

R$ 3.705.258,34 20/09/19 

Outubro R$ 3.705.258,33 11/10/19 20/10/18 
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R$ 3.705.258,33 16/10/19 

R$ 3.705.258,34 25/10/19 

Novembro R$ 3.705.258,33 14/11/19 20/11/18 

R$ 3.705.258,33 21/11/19 

R$ 3.705.258,34 28/11/19 

Dezembro R$ 3.705.258,33 19/12/19 20/12/18 

R$ 3.705.258,33 19/12/19 

R$ 3.705.258,34 19/12/19 

 

Como destacado no Relatório de Controle n.º 01/2018, o desacerto em face das 

transferências do valor residual realizadas após o dia 20 poderá ser escusado, considerando que 

os repasses sempre foram efetuados em sua integralidade dentro do respectivo mês de 

competência e considerando que não houve insurgência ou manifestação da Câmara Municipal 

ante aos atrasos, o que demonstra não haver ocorrido qualquer prejuízo à execução orçamentária 

da Casa Legislativa. 

Não obstante, cabe a esta Unidade reiterar a recomendação ao Chefe do 

Executivo Municipal que observe o prazo previsto no art. 168 da CF/88 (até o dia 20 de cada 

mês). 

No que se refere à análise do valor, nos termos do inciso I, do art. 29-A da 

Constituição Federal, o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios 

dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar o percentual de 4,5% 

do somatório da Receita Tributária e Transferências Constitucionais do exercício anterior, 

previstas no §5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal. 

No exercício de 2017, ano base para calcular o repasse de 2018, as receitas 

tributárias e transferências correntes, abatida a dedução do FUNDEB, temos como valor base 

para o repasse R$ 3.005.491.954,41. Sendo o percentual do Município para o legislativo de 

4,5%, obtém-se como valor limite de repasse R$135.247.137,94. Considerando os valores 

acima, resta evidenciado que não houve descumprimento ao disposto no art. 29-A da CF/88. 
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6. PRINCIPAIS AVANÇOS RELACIONADOS AO SISTEMA DE 

CONTROLE INTERNO 

Considerando a recente criação do Sistema de Controle Interno na 

Administração Pública Municipal (Lei Complementar n.º 202, de 25 de junho de 2018), o 

Departamento de Ações de Controle Interno objetivou, em um primeiro momento, mapear a 

organização e o funcionamento das atividades de controle interno de acordo com o formato  

praticado na PMC até a publicação da Lei. 

Dentre os principais modelos de gestão de risco, a sistemática adotada 

assemelha-se ao modelo das três linhas de defesa, proposto pelo The Institute of Internal 

Auditors (IIA). 

Neste modelo, o controle da gerência é a primeira linha de defesa no 

gerenciamento de riscos. As diversas funções de controle de riscos e supervisão de 

conformidade (área de risco, comitê de risco, etc.) estabelecidas pela gerência são a segunda 

linha de defesa, enquanto a avaliação independente, feita pela auditoria interna, é a terceira 

linha de defesa (IIA, 2012). 

No caso da PMC, a primeira linha é realizada pelos servidores (executores) e 

gestores (coordenadores e diretores) de cada pasta. 

A segunda linha, atualmente, é realizada pelos membros do Comitê Gestor de 

Acompanhamento da Gestão Orçamentária e Financeira e da Frente de Equilíbrio Fiscal5 que 

acompanham a execução orçamentária e financeira do município e examinam, previamente, as 

aquisições, contratações de serviços, aditivos contratuais, reajuste ou reequilíbrio, termos de 

convênios que onerem o erário e gastos com pessoal. 

Para o próximo exercício, pretende-se que as Unidades Setoriais de Controle 

Interno (criadas pela LC n.º 202/2018) também desenvolvam atividades relacionadas à segunda 

linha de defesa. 

As Unidades Setoriais, nos termos do Decreto n.º20.121/2018, contarão com a 

atuação de servidores indicados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal 

 
5Ambos instituídos pelo Decreto n.º19.729 de 27 de dezembro de 2017. 
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para desempenho das atividades de competência das unidades setoriais e serão implantadas 

obedecendo ao seguinte cronograma: 

 

Objetivando cumprir o cronograma estabelecido, durante o mês de dezembro de 

2018 este Departamento de Ações de Controle Interno realizou reuniões apresentando a nova 

legislação que norteia a atuação do Sistema de Controle Interno para todas as secretarias 

elencadas no primeiro bloco. 

Para o ano de 2019, estão previstas ações de capacitação para os servidores 

indicados pelas secretarias do bloco I. Sucessivamente, serão agendadas reuniões e realizadas 

ações de capacitação com os servidores indicados nos blocos II e III conforme previsto no 

cronograma acima. 

Por fim, tendo em vista a restruturação do Sistema de Controle Interno da 

Prefeitura Municipal de Campinas, promovida nos termos da LC n.º 202/2018 e do Decreto 

n.º20.121/2018, a terceira linha de defesa, que era realizada apenas pelo Departamento de 

Auditoria Interna da Secretaria Municipal de Gestão e Controle, passa a ser executada pelo 
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Departamentos de Ações de Controle Interno e pelo Departamento de Modernização da Gestão, 

no que couber. 

7.     CONCLUSÃO 

A Lei nº 15.462, de 12 de julho de 2017, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias para o exercício de 2018 e estabelece as metas e prioridades da Administração 

Pública Municipal, bem como a Lei nº 15.544, de 26 de dezembro de 2017 – Lei Orçamentária 

Anual - 2018, estão em consonância com o Plano Plurianual, em atendimento ao artigo 165, § 

2º, da Constituição Federal e ao caput do artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

Com a recente criação do Sistema de Controle Interno e com a atuação das 

Unidades Setoriais de Controle Interno no acompanhamento dos objetivos estratégicos e do 

cumprimento das metas estabelecidas nas leis orçamentárias, o Município dá um importante 

passo no aprimoramento de seus instrumentos de planejamento governamental. 

 

Quanto à gestão da Receita Pública, verificou-se que no exercício de 2018 ela 

sofreu um acréscimo de 24,3% em relação ao exercício anterior. Destaca-se a evolução da 

receita tributária, que cresceu 29,6% comparado com o ano de 2017. 

 

No entanto, apesar do aumento substancial das receitas, as despesas 

apresentaram um crescimento superior no período analisado. As despesas pagas tiveram um 

aumento de 31,04% em 2018 comparado ao ano anterior, enquanto as despesas empenhadas 

subiram 24,5% no período. 

 

Foi atendida a “Regra de Ouro” amparada pela Constituição Federal de 1988, 

artigo 167, III, que assim estabelece: “é vedada a realização de operações de crédito que 

excedam as despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares 

ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta”. 
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Essa regra tem por objetivo conter o excesso de operações de crédito e 

consequentemente endividamento dos entes públicos. 

 

Também ocorreu variação positiva no saldo de disponibilidade do exercício de 

2017 para 2018, o que implicou em acréscimo do disponível. 

 

No exercício de 2018, foi também observado o cumprimento dos limites 

constitucionais e legais. 

 

A Dívida Consolidada Líquida em 2018 corresponde a 36,6% da RCL, 

percentual abaixo do estabelecido na Resolução do Senado Federal. Porém, verifica-se 

analisando o histórico, que após uma forte queda em 2016 ela voltou a subir nos últimos anos.  

O percentual da dívida em relação à Receita Corrente Líquida passou de 40,2% em 2015, para 

32,6% em 2016, depois 35,0% em 2017 e agora fechou em 36,6%. 

 

As operações de créditos do exercício equivalem a 2,4% da Receita Corrente 

Líquida, estando adequada ao limite estabelecido na Resolução do Senado n. 43/2001, artigo 

7º, inciso I, qual seja: 16% da Receita Corrente Líquida. 

 

As despesas líquidas com pessoal e encargos do Poder Executivo em 2018 

somaram o montante de R$2.019.861.910,36 (dois bilhões, dezenove milhões, oitocentos e 

sessenta e um mil, novecentos e dez reais e trinta e seis centavos), o equivalente a 46,5% da 

Receita Corrente Líquida. Portanto, o limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal foi 

cumprido. 

 

O município aplicou 29,4% na manutenção e desenvolvimento do ensino, 

cumprindo, portanto, o mandamento constitucional. De igual forma, foi atendido o limite de 

aplicação dos Recursos do FUNBEB, utilizando 76,76% desses recursos na remuneração dos 

profissionais do magistério da educação básica. 
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Nas ações e serviços de Saúde, o município aplicou 26,1%, observando também 

o ditame constitucional. 

 

Enfim, somos da opinião que o Poder Executivo da Prefeitura Municipal de 

Campinas, no exercício de 2018, cumpriu os limites constitucionais e legais, em especial os 

relativos a operações de crédito, despesa com pessoal, de saúde e educação, bem como manteve 

o continuo aperfeiçoamento do Sistema de Controle Interno. 
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