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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) apresentar uma síntese dos pareceres emitidos pelo E. Tribunal de Contas 

do Estado nos últimos anos; 2) analisar a implantação das recomendações dos Relatórios de Controle 

elaborados sobre a execução orçamentária de 2019 (Processos SEI PMC.2019.00017204-34  e  

PMC.2019.00042193-11); 3) avaliar a execução orçamentária, financeira e patrimonial no exercício;  4) avaliar 

a execução dos programas governamentais e; 5) verificar o cumprimento dos limites constitucionais e legais. 

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. A metodologia utilizada 

adotou como premissa a correção dos números constantes no balanço não tendo sido objeto dos trabalhos a 

conferência dos cálculos realizados. 

Histórico dos apontamentos realizados pelo 
Tribunal de Contas do Estado nos últimos 
anos 
Apresenta-se, a seguir, um breve resumo acerca dos apontamentos realizados durante a fiscalização 

realizada pelo TCE/SP nos últimos 4 anos e seu impacto na emissão do Parecer definitivo pela Corte de Contas 

objetivando dar conhecimento à nova gestão administrativa do entendimento jurisprudencial do Tribunal. 

TABELA 01 – TCE/SP 

EXERCÍCIO APONTAMENTOS DA FISCALIZAÇÃO   PARECER FINAL TCE/SP 

2016 

1 - Déficit na execução orçamentária e financeira; 2 – Incapacidade de pagamento 
dos compromissos de curto prazo; 3 – Atrasos e parcelamentos nos recolhimentos 
dos encargos sociais; 4 – Descumprimento do art. 42 da LRF (apontado pela 
fiscalização, mas excluído em sede de reexame pela Corte); 4 – Saldo em aberto de 
requisitórios de pequeno valor 

 Desfavorável 

2017 1 - Necessidade de regulamentação do Controle Interno e apresentação de 
relatórios periódicos; 2 - Déficit na execução orçamentária e financeira; 3 – Aumento 
no endividamento de curto e longo prazo na comparação com exercícios anteriores; 
4 – Ausência de demonstração da regularização da inadimplência com o CAMPREV 
no valor de R$ 126.992.198,74 ;5 – Insuficiência no pagamento de requisitórios de 
pequeno valor; 6 – Recolhimento parcial dos encargos ao RPPS; 7 – Repasses 
extemporâneos dos duodécimos devidos à Câmara; 8 – Renúncia de receitas sem 

 Favorável com advertências 
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atendimento ao art. 14 da LRF;  9 – Não movimentação dos recursos de royalties em 
conta específica; 10 – Queda no índice i-EDUC. 

2018 1 - Adote as medidas necessárias com vista à melhoria dos índices atribuídos à 
formação do IEGM,  com especial ênfase aos quesitos atinentes ao Planejamento; 2 
- Déficit na execução orçamentária e financeira; 3- Abertura de créditos adicionais 
em que pese déficit orçamentário e financeiro; 4 – Aumento no endividamento de 
curto e longo prazo na comparação com exercícios anteriores; 5 – Insuficiência no 
pagamento de requisitórios de pequeno valor e tendência de não atingimento da 
quitação do saldo até 2024; 6 – Inadimplência junto ao CAMPREV; 7 – Nomeação de 
servidores para cargos em comissão sem características de direção, chefia e 
assessoramento; 8 – Servidores com férias vencidas e realizando horas extras acima 
do permissivo legal; 9 - Renúncia de receitas sem atendimento ao art. 14 da LRF; 10 
– Queda nos índices de arrecadação de dívida ativa relativamente ao exercício 
anterior; 11 – Pagamento de fornecedores mediante dação em pagamento por 
cessão de créditos da dívida ativa; 12 -  Não movimentação dos recursos de royalties 
e CIP em conta específica; 13 – Falhas nos almoxarifados da SME e SMS; 14 – 
Insuficiência de vagas em creches e, após ajustes da fiscalização, aplicação 
insuficiente em educação; 15 – Apontamentos ligados à estrutura física e merenda 
das escolas; 16 – Ausência de manifestação do controle interno nos processos de 
licenciamento ambiental; 17 – Transparência pública: Ausência de disponibilização 
de informações relativas a repasses e entidades do terceiro setor. 

 Desfavorável 

2019 Em seu relatório de 2019, a fiscalização novamente realiza apontamentos no 
tocante ao:  1) IEGM Plan; 2) resultados da execução orçamentária e financeira 
(dívida de curto e longo prazo); 3) controle interno (acompanhamento de metas 
previstas no PPA e verificação de processos de licenciamento ambiental); 4) 
transferências ao CAMPREV; 5) servidores comissionados; 6) Royalties; 7) Recursos 
da CIP; 8) Almoxarifados; 9) Ordem Cronológica de pagamentos; 10) Aplicação no 
ensino. Dentre os novos apontamentos, foram realizadas significativas análises de 
desempenho, sintetizadas a seguir:  

Educação: Regressão do índice no IEGM- A entrega de material e uniforme escolar 
foi realizada após 15 dias do início das aulas.  

Creche: Os estabelecimentos não possuem sala de aleitamento materno, 
entretanto, cada unidade tem a sua organização para receber e acolher da melhor 
maneira a mãe para amamentação da criança. Turmas com menos de 30m² por 13 
alunos. 

Pré-Escola – Estrutura: Menos de 50% dos estabelecimentos de Pré-Escola possuem 
turmas em tempo integral. 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental: Existência de turmas dos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental com menos de 1,875 m² por aluno. Menos de 50% dos 
estabelecimentos que atendem aos anos iniciais do Ensino Fundamental possuem 
turmas em tempo integral. 

Anos Finais do Ensino Fundamental: Existência de turmas com menos de 1,5 m² por 
aluno; Turmas com mais de 30 alunos. A Prefeitura Municipal informou que não 
possui controles de sistema de ventilação, ventilação do estoque e umidade de ar 
para o acondicionamento de alimentos. 

Saúde:  Ausência de AVCB em unidades de Saúde (de 109 estabelecimentos apenas 
35 possuem AVCB); O Município regrediu de faixa em relação ao exercício anterior. 
O Município não possui controle de absenteísmo de consultas. A quantidade de 
SRTs ofertada não é adequada, inclusive quanto a distribuição geográfica, para a 
demanda de moradia para portadores de transtornos mentais crônicos com 
necessidade de cuidados de longa permanência. Não houve realização de consultas 
médicas de forma não presencial nas UBS em 2019. Não houve campanha de Drogas 
e Entorpecentes estruturada em 2019.- No período de 01/01/2019 a 31/12/2019, 
houve aumento no tempo de espera em meses para realização de consultas por 
especialidade, exames e internações. Falhas na elaboração dos indicadores do 
Programa 003 - “Saúde para fortalecimento e Ampliação do SUS”  no PPA 2018-2021 
e divergência do resultado obtido para o indicador “Cobertura Populacional 
estimada pelas equipes de Atenção Básica” disposto no Relatório Anual de Gestão 
da Saúde de 2019 do resultado para o indicador “Cobertura estimada da população 
residente pelas Equipes da Atenção Básica à Saúde” constante do PPA 
demonstrado no Relatório de Atividades do Sistema Audesp, evidenciando possível 
ausência de fidedignidade na prestação de informações relacionadas ao referido 

 Pendente de julgamento 
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indicador. Não houve atingimento de metas para alguns indicadores consignados 
no Plano Municipal de Saúde para o exercício de 2019, evidenciando possível 
inefetividade na execução orçamentária da função “10 - Saúde” em relação a tais 
indicadores. 

 

Da implementação das recomendações do 
Depto. De Ações de Controle Interno 
efetuadas no exercício 

Encaminhado ao Chefe do Poder Executivo através do processo SEI PMC.2020.00024431-31, o Relatório de 

Controle n.º 01/2020 teve como objeto a análise dos alertas e comunicados emitidos pelo TCE/SP e o exame 

das metas fiscais e da execução orçamentária do primeiro quadrimestre. 

Considerando a recomendação encaminhada pelo TCE/SP  a todos os gestores e ordenadores de despesas 

para que, em função dos esforços no combate à pandemia do coronavírus, busquem redefinir os gastos e 

priorizem a aplicação dos recursos orçamentários nos setores de Saúde e de Assistência Social1 o Município 

publicou em 07 de maio de 2020 o Decreto n.º 20.861/2020 que estabeleceu medidas para a gestão das 

despesas e controle dos gastos de custeio e de pessoal, para enfrentamento do cenário decorrente do 

enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia de Covid-19. 

Com efeito, o Controle Interno, em seu primeiro relatório, registrou que em razão pandemia de Covid-19 ter 

afetado a arrecadação municipal, seria necessário um acompanhamento do Controle Interno acerca dos 

impactos do Decreto n.º 20.861/2020 e se apenas sua aplicação seria suficiente para o atendimento dos 

alertas emitidos pelo TCE/SP. Foi registrado, também, que caso necessário seriam efetuadas novas 

recomendações no próximo período avaliado. 

Como registrado, considerando a reincidência dos alertas do TCE a respeito do desequilíbrio orçamentário e 

o acompanhamento realizado pelo Órgão de Controle Interno, foi encaminhado em setembro de 2020 o 

processo SEI PMC.2020.00046121-78, contendo recomendações de que fossem realizados o 

contingenciamento de dotações e avaliada a possibilidade da publicação de norma antecipando o fim do 

exercício e limitando a emissão de novos empenhos originários da fonte de recursos do tesouro municipal 

ressalvadas despesas continuadas e obrigatórias bem como, aquelas destinadas ao combate da situação de 

calamidade pública. 

Em novo relatório encartado no mesmo protocolado eletrônico, elaborado com base no Relatório de Gestão 

Fiscal publicado no final do segundo quadrimestre, foi reiterada esta necessidade.  

 
1 Disponível para consulta em 
https://www.tce.sp.gov.br/sites/default/files/noticias/RecomendacaoTCESP_Covid19.pdf.  
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Em atenção às recomendações efetuadas, a Prefeitura publicou em 07 de outubro de 2020 o Decreto n.º 

21.108, que limitou a emissão de empenhos até o dia 16/10/2020, salvo casos excepcionais. Conforme 

registrado no processo pela Secretaria Municipal de Finanças em despacho exarado no mesmo protocolado 

eletrônico, a “medida deverá abreviar a execução orçamentária e atingir o objetivo proposto na 

recomendação do Controle Interno.” 

Da execução orçamentária, financeira e 
patrimonial 

 

A Lei Orçamentária Anual 2020, Lei n.º 15.857 de 16 de dezembro de 2019, atendendo ao princípio do 

equilíbrio orçamentário, previu as receitas e autorizou as despesas em R$ 6.206.963.000,00 (seis bilhões, 

duzentos e seis milhões e novecentos e sessenta e três mil) para a Administração Direta e Indireta. 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 Contingência2.         

 

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. 

Para a Administração Direta, a receita prevista na LOA 2019 foi de R$ 5.663.707.100,00 sendo que este valor 

foi posteriormente atualizado por meio de decretos de suplementações orçamentárias até o total de R$ 

5.883.741.423,19. Desse valor, foi efetivamente realizada uma receita de R$ 5.398.656.036,20.  

Incluindo os números da administração indireta (Administração Consolidada) as receitas totais realizadas 

correspondem ao valor de R$ 6.138.788.662,20 o que representou um crescimento de 5,5% se comparadas 

com o exercício anterior.  

Em relação as despesas o Balanço Orçamentário da Administração Direta (acrescida das despesas dos fundos 

municipais) fechou 2020 com R$ 4.187.788.847,57 (quatro bilhões, cento e oitenta e sete milhões, setecentos 

e oitenta e oito mil, oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e sete centavos) em despesas empenhadas 

o que resultou em uma queda de 1,1% em relação a 2019.  

Já a Administração Consolidada fechou com R$ 5.682.645.088,87 (cinco bilhões, seiscentos e oitenta e dois 

milhões, seiscentos e quarenta e cinco  mil, oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos) em despesas 

empenhadas um aumento de 2,9% em comparação com o ano anterior. 

 

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 

 
2Com 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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Receitas: Administração Direta 

A receita efetivamente arrecadada no exercício de 2020, considerando apenas a Administração Direta, foi de  

R$ 5.398.656.036,20 (cinco bilhões, trezentos e noventa e oito milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, 

trinta e seis reais e vinte centavos), valor este 4,9% superior ao registrado em 2019. 

Dentro dessas receitas se destacaram o crescimento das Transferências Correntes (+11,45%), da Receita 

Patrimonial (+128,09%) e Receitas de Contribuições (+12,66%) em relação ao ano anterior.  

Com esse crescimento, as Transferências Correntes passaram a representar 40% das Receitas Totais em 2020, 

enquanto em 2019 representavam 38%. Já as Receitas Tributárias que em 2019 representavam 55% de todas 

as receitas em 2020 representam 51%. O gráfico abaixo demonstra a participação de cada fonte de recurso 

sobre o total de arrecadação:   

 

TABELA 02 – COMPARATIVO DE RECEITAS REALIZADAS EM 2019 E 2020 (EM R$ 1.000,00) 

RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2019 2020                     VARIAÇÃO 

RECEITA CORRENTE 4.969.434,16 5.232.543,66 5,29% 

RECEITA TRIBUTÁRIA 2.818.698,39 2.746.951,97 -2,55% 

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 49.804,27 56.109,08 12,66% 

RECEITA PATRIMONIAL 95.902,15 218.742,77 128,09% 

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.941.975,26 2.164.376,54 11,45% 

OUTRAS RECEITAS 
CORRENTES 

61.733,99 46.188,57 -25,18% 

RECEITA DE CAPITAL 175.010,25 166.112,38 -5,08% 

OPERAÇÃO DE CRÉDITO 106.988,10 108.596,78 1,50% 

ALIENAÇÃO DE BENS 794,42 330,82 -58,36% 

TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL 65.055,35 55.140,32 -15,24% 

DÉFICIT 
                     -    

                     
-    

  

TOTAL 5.144.444,41 5.398.656,04 4,94% 

 

Conforme manifestação da Secretaria Municipal de Finanças, através de seu Departamento de Contabilidade 

e Orçamento, nas Notas Explicativas ao Balanço Geral do Município, a queda de 2,5% da arrecadação da 

Receita Tributária é explicada, em grande parte, pela desaceleração econômica desencadeada pela pandemia 

51%

1%4%

40%

1%
2% 1%

Receita Tributária Receita de Contribuições Receita Patrimonial

Transferências Correntes Outras Receitas Correntes Operação de Crédito

Transferência de Capital
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de COVID-19. O acréscimo no recebimento de Transferências Correntes decorreu, grande parte, em razão de 

aumento nas transferências recebidas da União, que apresentaram variação de 60,5% em razão de medidas 

como os efeitos da Lei Complementar n.º 173/2020 (R$ 147,7 milhões no ano), aumento no repasse do Fundo 

Nacional de Assistência Social (R$ 20,1 milhões) e aumento nas transferências do SUS (aumento de R$ 131,9 

milhões comparado ao exercício anterior). 

 

Receitas: Administração Consolidada (adm. direta e indireta) 

As receitas efetivamente arrecadadas ou recebidas no exercício totalizaram R$ 6.138.788.662,203, somando-

se a administração direta e indireta do Município e encontram-se distribuídas conforme gráfico abaixo:  

TABELA 03 – COMPARATIVO DE RECEITAS REALIZADAS EM 2019 E 2020 – ADM. CONSOLIDADA (EM R$ 
1.000,00) 

RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2019 2020                     VARIAÇÃO 

RECEITA CORRENTE       5.642.670,28        5.972.172,05  5,84% 

RECEITA TRIBUTÁRIA       2.818.901,97        2.747.037,91  -2,55% 

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES         470.973,46          455.519,98  -3,28% 

RECEITA PATRIMONIAL         213.454,98          380.171,71  78,10% 

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES       1.942.529,69        2.167.116,85  11,56% 

OUTRAS RECEITAS 
CORRENTES 

        165.618,50          191.663,06  15,73% 

RECEITA DE CAPITAL         175.510,96          166.616,61  -5,07% 

OPERAÇÃO DE CRÉDITO         106.988,10          108.596,78  1,50% 

ALIENAÇÃO DE BENS                794,42                 330,82  -58,36% 

TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL           65.555,35            55.640,32  -15,12% 

DÉFICIT                      -                         -      

TOTAL       5.818.181,24        6.138.788,66  5,51% 

Execução da despesa orçamentária  

A previsão inicial da totalidade dos gastos da Prefeitura Municipal de Campinas correspondia ao montante 

de R$ 6.206.963.000,00(seis bilhões, duzentos e seis milhões e novecentos e sessenta e três mil). 

 
3 Valor 5,5% superior ao registrado em 2019. 
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Posteriormente, com a atualização da previsão das despesas, o valor foi incrementado em R$ 397.262.701,07 

(trezentos e noventa e sete milhões, duzentos e sessenta e dois mil, setecentos e um reais e sete centavos). 

Todavia, o aumento efetivo dos gastos foi menor que a atualização.  

 

Despesas: Administração Direta 

Na Administração Direta ocorreu uma diminuição de 1,1% nas despesas totais empenhadas. Na comparação 

com 2019 percebeu-se uma redução das despesas empenhadas e liquidadas e um aumento das despesas 

pagas na comparação com o ano anterior. A despesa com Pessoal e encargos sociais caiu 1,4%, enquanto o 

índice de inflação (IPCA) de 2020 fechou o ano em 4,52%.  

TABELA 04 – COMPARATIVO DE DESPESAS REALIZADAS EM 2019 E 2020 ADM. DIRETA (EM R$ 1.000) 

DESPESAS 

Empenhada Liquidada Paga 

2019 2020 Var 2019 2020 Var 2019 2020 Var 

Despesas Correntes 3.836.317 3.828.016 -0,22% 3.718.173 3.687.410 -0,83% 3.300.389 3.516.439 6,55% 

Pessoal e Encargos Sociais 1.599.272 1.577.540 -1,36% 1.599.258 1.577.391 -1,37% 1.540.011 1.550.407 0,68% 

Outras Despesas Correntes 2.179.962 2.211.186 1,43% 2.061.832 2.070.729 0,43% 1.703.296 1.926.741 13,12% 

Despesas de Capital 341.192 310.696 -8,94% 290.388 288.245 -0,74% 215.718 269.030 24,71% 

Investimentos 284.574 290.387 2,04% 233.776 267.936 14,61% 188.940 251.919 33,33% 

TOTAL 4.234.578 4.187.789 -1,10% 4.065.629 4.024.731 -1,01% 3.573.175 3.834.546 7,31% 

 

O gráfico abaixo demonstra a participação de cada natureza de despesa sobre o total de despesas realizadas: 

 

Despesas: Administração Consolidada (direta e indireta) 

Somando-se os números da administração indireta as despesas empenhadas totalizam um acréscimo de 

2,8%. A tabela abaixo apresenta a comparação entre o exercício 2019 e 2020 por natureza de despesa:  

38%

53%

7% 3%

Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Outras
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TABELA 05 – COMPARATIVO DE DESPESAS REALIZADAS EM 2019 E 2020 - ADMINISTRAÇÃO CONSOLIDADA 

DESPESAS 

Empenhada Liquidada Paga 

2019 2020 Var 2019 2020 Var 2019 2020 Var 

Despesas 

Correntes 
5.116.340 5.313.142 3,85% 4.973.456 5.142.641 3,40% 4.529.995 4.948.025 9,23% 

Pessoal e 

Encargos. 

Sociais 

2.595.451 2.687.988 3,57% 2.594.829 2.686.200 3,52% 2.532.954 2.656.108 4,86% 

Outras Despesas 

Correntes 
2.463.806 2.585.865 4,95% 2.321.545 2.417.151 4,12% 1.939.958 2.252.627 16,12% 

Despesas de 

Capital 
351.426 320.268 -8,87% 294.797 296.281 0,50% 219.568 276.419 25,89% 

Investimentos 291.633 296.639 1,72% 235.057 272.652 15,99% 190.111 256.338 34,84% 

TOTAL 5.524.988 5.682.645 2,85% 5.325.475 5.488.157 3,05% 4.806.784 5.273.678 9,71% 

 

Considerando os gastos da Administração Direta e Indireta, a mensuração das despesas de acordo com sua 

natureza em relação ao total é demonstrada no gráfico a seguir:  

    

 

A tabela abaixo demonstra a despesa de cada unidade gestora. Das 26 unidades analisadas, 04 ficaram com 

uma variação acima da inflação quando comparado o valor liquidado de 2020 com 2019 e 15 tiveram um 

valor liquidado menor.  

 

 

47%

46%

5% 2%

Pessoal e Encargos. Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Outras
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TABELA 6 – COMPARATIVO DE DESPESA POR UNIDADE GESTORA 

Unidade Gestora LIQ19 LIQ20 

% Sobre o 

todo - 

2020 

VARIAÇÃO 

Δ 2020/2019 

Administração 19.333.444 18.632.773 0,43% -3,62% 

Assistência Social 172.734.246 187.927.959 4,31% 8,80% 

Assuntos Jurídicos 40.313.339 37.036.441 0,85% -8,13% 

Comunicação 15.521.333 12.111.179 0,28% -21,97% 

Cultura 49.318.379 49.675.453 1,14% 0,72% 

Desenvolvimento Econômico 6.251.599 6.088.983 0,14% -2,60% 

Educação 1.089.598.955 1.033.069.620 23,68% -5,19% 

Encargos Gerais 336.196.825 363.941.457 8,34% 8,25% 

Esportes e Lazer 30.288.140 27.832.709 0,64% -8,11% 

F. José Pedro 4.217.556 4.134.211 0,09% -1,98% 

Finanças 110.079.249 100.074.734 2,29% -9,09% 

FUMEC 51.213.042 45.995.046 1,05% -10,19% 

Gabinete do Prefeito 49.111.426 50.630.164 1,16% 3,09% 

Gestão e Controle 5.659.168 5.164.839 0,12% -8,74% 

Habitação 26.282.995 26.950.333 0,62% 2,54% 

Infraestrutura 24.047.815 33.862.518 0,78% 40,81% 

Ouvidoria 1.953.503 1.458.435 0,03% -25,34% 

RMMG 187.669.644 302.075.207 6,93% 60,96% 

Saúde 1.163.055.662 1.172.791.942 26,89% 0,84% 

Segurança Pública 71.726.503 71.219.680 1,63% -0,71% 

SEPLAN+URB 36.934.072 35.347.129 0,81% -4,30% 

Serviços Públicos 439.486.855 434.936.972 9,97% -1,04% 
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SETEC 51.711.808 53.689.671 1,23% 3,82% 

Trabalho e Renda 10.915.188 8.294.533 0,19% -24,01% 

Transporte 277.515.609 263.464.118 6,04% -5,06% 

Verde e Meio Ambiente 16.947.391 15.643.188 0,36% -7,70% 

Destaca-se que Município publicou, em 07 de maio de 2020, o Decreto n.º 20.861/2020 que estabeleceu 

medidas para a gestão das despesas e controle dos gastos de custeio e de pessoal, para enfrentamento do 

cenário decorrente do enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia de Covid-19. 

Em 07 de outubro de 2020 foi publicado o Decreto n.º 21.108, que limitou a emissão de empenhos até o dia 

16/10/2020, salvo casos excepcionais, visando equacionar a execução orçamentária e financeira. Tais medidas 

explicam a redução evidenciada na tabela acima.  

Restos a Pagar 

 

Os restos a pagar são as despesas empenhadas mas não pagas até dia 31 de dezembro do ano corrente. Na 

Administração Direta, em 2020, foram inscritos R$ 214.479.296,92 (duzentos e quatorze milhões, 

quatrocentos e setenta e nove mil, duzentos e noventa e seis reais e noventa e dois centavos em restos a 

pagar processados e R$ 194.487.701,94 de restos a pagar não processados o que demonstra que as medidas 

adotadas no parágrafo anterior objetivando equilibrar a execução das despesas à disponibilidade efetiva de 

recursos não atingiram 100% do objetivo esperado.  

 

Resultado Orçamentário 

 

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 superávit orçamentário de R$ 1.210.867.188,63 (um 

bilhão, duzentos e dez milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, cento e oitenta e oito reais e sessenta e três 

centavos) considerando apenas os resultados da Administração Direta.  

Na Administração Consolidada se observa um superávit de R$ 456.143.573,33 (quatrocentos e cinquenta e seis 

milhões, cento e quarenta e três mil, quinhentos e setenta e três reais e trinta e três centavos). 

Análise dos quocientes – Balanço Orçamentário  

Descrição Valor Fórmula Nota explicativa 

1 - Quociente do Equilíbrio 
Orçamentário 

1,00 para a Adm. 

Direta 

1,00 para a Adm. 

Consolidada 

= 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 

0,917 para a Adm. 

Direta 

= Receita Realizada / 
Previsão Atualizada da 
Receita 

resultante da relação entre a Receita Realizada e a 
Previsão Atualizada da Receita, indicando a 
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0,95 para a Adm. 

Consolidada 

 existência de excesso ou falta de arrecadação para a 
cobertura de despesas. 

3 - Quociente de 
Desempenho da 
Arrecadação 

0,95 para a Adm. 

Direta 

0,99 para a Adm. 

Consolidada 

= 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 

0,86 em ambos os 

casos 

 

= 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. 

5- Quociente do Resultado 
Orçamentário 

1,29 para a 

Administração 

Direta 

1,08 para a Adm. 

Consolidada 

= 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 

1,37 para a Adm. 

Direta  

1,12 para a Adm. 

Consolidada 

= 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 

0,53 para a Adm. 

Direta 

0,52 para a Adm. 

Consolidada 

= 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. 

 

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: 
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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 2020 o Balanço Financeiro elaborado pela Secretaria de Finanças apresentou as seguintes informações: 

TABELA 7 – BALANÇO FINANCEIRO 

RECEITA 15.873.597.686,90 

Receita Orçamentária 6.138.788.662,20 

Transferências Financeiras Recebidas 927.103.313,19 

Receita Extraorçamentária 7.576.349.922,84 

Saldo do exercício anterior 1.231.355.788,67 

DESPESA 15.873.597.686,90 

Despesa Orçamentária 5.682.645.088,87 

Transferências Financeiras Concedidas 942.336.811,73 

Despesa Extraorçamentária 7.987.444.136,12 

Saldo para o exercício seguinte 1.261.171.650,18 

 

R$ 0.00

R$ 100,000,000.00

R$ 200,000,000.00

R$ 300,000,000.00

R$ 400,000,000.00

R$ 500,000,000.00

R$ 600,000,000.00

Operação de
Crédito

Despesa de
Capital Liquídada

Despesa de
Capital Fixada
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Análise dos quocientes – Balanço Financeiro 

Descrição Valor Fórmula Nota explicativa 

1 - Quociente Financeiro Real 
da Execução Orçamentária 

1,16 = 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. 

2 - Quociente do Resultado dos 
Saldos Financeiros 

1,02 = 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. 

 

Balanço Patrimonial 
 

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

obrigações, indicando o valor do seu patrimônio em 31 de dezembro de 2020. 

Encontra-se previsto no artigo 105 da Lei nº 4.320/64. 

 

Ativo  

Ativos são recursos controlados pelo Município como resultado de eventos passados e dos quais se espera 

que resultem benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços, sendo classificados em circulante e não 

circulante com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade. 

 

Ativo Circulante: 

Corresponde aos ativos disponíveis para realização imediata ou que tenham expectativa de realização até 12 

meses após a data das demonstrações contábeis. Sua composição é demonstrada na tabela a seguir: 

TABELA 8 – ATIVO CIRCULANTE 

Ativo Circulante Administração 2019 2020 Variação 
% Total 

2020 

 Caixa e Equivalentes de Caixa 

Adm 

Consolidada 
403.387.175,62 433.313.994,66 7,42% 19,20% 

Adm Direta 352.743.196,19 375.601.736,59 6,48% 21,66% 

Créditos a Curto Prazo 

Adm 

Consolidada 
542.360.515,58 873.217.058,00 61,00% 38,69% 

Adm Direta 542.360.515,58 873.217.058,00 61,00% 50,35% 
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Caixa e Equivalentes de Caixa:  

Compreendem a soma dos valores em caixa e em bancos, bem como em equivalentes de caixa, que 

representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações do Município e para os quais 

não haja restrições para uso imediato. São mensurados ou avaliados pelo valor original. As aplicações 

financeiras são acrescidas dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. 

 

Créditos a Curto Prazo 

Compreende aos valores a receber por fornecimento de bens e serviços, créditos tributários, créditos de 

transferências a receber, empréstimos e financiamentos concedidos, adiantamentos, tributos a 

recuperar/compensar, depósitos restituíveis e valores vinculados e outros créditos, sendo realizáveis no curso 

do exercício social subsequente. A composição dos créditos de curto prazo é demonstrada na tabela a seguir: 

 

                    TABELA 09 – CRÉDITOS DE CURTO PRAZO 

Crédito de Curto Prazo 2019 2020 Variação % Total 2020 

Crédito Tributário a Receber 390.634.723,35 673.851.433,33 72,5% 77,17% 

Dívida Ativa Tributária  113.378.311,36 165.034.622,73 45,6% 18,90% 

Dívida Ativa não Tributária  38.347.480,87 34.331.001,94 -10,5% 3,93% 

Total  542.360.515,58 873.217.058,00 61,0% 100,00% 

 

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo  
 

Demais Créditos e Valores a Curto 

Prazo 

Adm 

Consolidada 
256.293.153,18 369.134.677,61 44,03% 16,36% 

Adm Direta 194.047.929,45 296.188.659,37 52,64% 17,08% 

Estoques 

Adm 

Consolidada 
92.621.092,39 212.066.076,81 128,96% 9,40% 

Adm Direta 43.203.325,64 189.368.653,87 338,32% 10,92% 

Total 

Adm 

Consolidada 

1.550.955.089,

95 

2.256.866.484,

69 
45,51% 100,00% 

Adm Direta 
1.132.354.966,

86 

1.734.376.107,

83 
53,17% 100,00% 
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Compreende Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, e Outros Créditos a receber, com saldo final de R$ 

369.134.677,61 (trezentos e sessenta e nove milhões, cento e trinta e quatro mil, seiscentos e setenta e sete 

reais e sessenta e um centavos). 

 

Estoques 

Compreendem os valores dos bens adquiridos pelo Município com o objetivo de venda ou utilização própria 

no curso normal das atividades. Na entrada, estes bens são avaliados pelo valor de aquisição.  

O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado.  

O saldo de “Estoques” em 2020 é de R$ 212.066.076,81 (duzentos e doze milhões, sessenta e seis mil, setenta 

e seis reais e oitenta e um centavo) e representa 11,9% total do Ativo Circulante. 

As informações do valor dos estoques finais constantes no Balanço Patrimonial são provenientes dos 

respectivos sistemas de almoxarifados da Prefeitura Municipal conforme destacado pelo DECOR/SMF em 

sua nota explicativa.  

 

Ativo Não Circulante 

Compreende os ativos realizáveis após 12 meses da data das demonstrações contábeis, sendo composto por 

ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. A composição do Ativo Não Circulante 

é demonstrada na tabela a seguir: 

TABELA 10 – ATIVO NÃO CIRCULANTE 

Ativo Não Circulante 2019 2020 Variação 

% Total 

2020 

Créditos a Longo Prazo 3.684.406.745,10 3.396.146.617,20 -7,8% 62,4% 

Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 452.813,62 265.018,28 -41,5% 0,0% 

Investimentos e Aplicações Temporárias a 

Longo Prazo  
38.243,46 19.326,77 -49,5% 0,0% 

Investimentos -Participações Permanentes 582.877.719,66 433.877.719,66 -25,6% 8,0% 

Propriedades para Investimento  166.902,86 166.902,86 0,0% 0,0% 

Imobilizado - Bens Móveis  179.133.213,48 187.872.065,01 4,9% 3,4% 

Imobilizados - Bens Imóveis  1.265.361.266,67 1.492.229.125,88 17,9% 27,4% 

(-) Depreciação, Exaustão e Amortização 

Acumuladas  
-61.757.822,21 -64.154.146,43 3,9% -1,2% 

Total 5.651.163.731,49 5.446.854.813,00 -3,6% 100,0% 
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Créditos a Longo Prazo 

Compreende os valores a receber realizáveis no longo prazo por: fornecimento de bens e serviços, 

empréstimos e financiamentos concedidos, dívida ativa tributária e não tributária e outros créditos e valores. 

São mensurados ou avaliados pelo valor original e, quando aplicável, são acrescidos das atualizações e 

correções monetárias, de acordo com as taxas especificadas nas respectivas operações. A composição dos 

créditos de longo prazo é demonstrada na tabela a seguir: 

TABELA 11 – CRÉDITOS A LONGO PRAZO 

Créditos a Longo Prazo 2019 2020 Variação % Total 2020 

Empréstimos e Financiamentos Concedidos  28.612.824,54 33.018.391,24 15,4% 1,0% 

Divida Ativa Tributária  8.603.984.068,56 9.437.773.883,34 9,7% 277,9% 

 Divida Ativa Não-Tributária  291.341.284,76 337.607.163,17 15,9% 9,9% 

(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo 

Prazo  
-5.526.774.705,63 -6.677.638.729,24 20,8% -196,6% 

Total 3.684.406.745,10 3.396.146.617,20 -7,8% 100,0% 

 

O valor mais significativo refere-se a Dívida Ativa do Município, que é constituída por impostos vencidos e 

não pagos no exercício, compreendendo principal, juros, multa e correção monetária. 

O crescimento registrado na conta Empréstimos e Financiamentos Concedidos decorre do crescimendo dos 

empréstimos concedidos pelo Fundo de Apoio à População de Sub-Habitação – FUNDAP na política 

habitacional e em razão de haver saldo a vencer relacionado à venda de área pública de forma parcelada e 

créditos não tributários da SETEC, conforme informado pelo DECOR/SMF em sua Nota Explicativa. 

 

Investimentos  

Compreendem as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não 

classificáveis no ativo circulante nem no ativo realizável a longo prazo e que não se destinem à manutenção 

da atividade do Município. No caso do Município de Campinas a conta Investimentos é composta pelas 

participações do Município em capital das sociedades por ações e o método adotado para avaliação é o de 

Equivalência Patrimonial, conforme NBC T SP 16.10. 

Conforme ressalvado pela Secretaria Municipal de Finaças em suas Notas Explicativas, no ano de 2020 não 

foram feitas atualizações em razões da não apresentação dos balanços das entidades até a data de 

eleboração das demonstrações contábeis. Foram registrados, apenas, os dividendos recebidos da SANASA 

no montante de R$ 160.000.000,00 (cento e sessenta milhões de reais) e o aporte de capital realizado na 

COHAB no valor de R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais).  

Imobilizado 
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Compreende os direitos que têm por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades do 

Município ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram ao 

Município os benefícios, os riscos e o controle desses bens. É reconhecido inicialmente com base no valor de 

aquisição. Quando os elementos do Ativo Imobilizado tiverem vida útil econômica limitada, ficam sujeitos à 

depreciação sistemática durante esse período, sem prejuízo das exceções expressamente consignadas. 

Quando se tratar de ativos do imobilizado obtidos a título gratuito, devem ser registrados pelo valor justo na 

data de sua aquisição, sendo que deverá ser considerado o valor resultante da avaliação obtida com base em 

procedimento técnico ou valor patrimonial definido nos termos da doação. 

A Nota Explicativa ao balanço traz a observação de que “iniciou-se um levantamento de todos os bens 

imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais 

ao Balanço. No entanto, diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados não foi possível a 

reavaliação de todos os bens da mesma conta, sendo que esse registro será feito ao término da reavaliação.”  

Foi aplicada a técnica de reavaliação parcial, com base na NBC T 19.6 (reavaliação de ativos – item 

19.6.5.1) que apurou os seguintes valores: 

 

Passivo  

 

Passivos são obrigações presentes, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que 

resultem para o Município saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de 

serviços. São classificados em circulante e não circulante com base no prazo de exigibilidade.  

Os passivos circulantes e não circulantes apresentam a seguinte divisão: Obrigações Trabalhistas, 

Previdenciárias e Assistenciais a Pagar; Empréstimos e Financiamentos; Fornecedores e Contas a Pagar; 

Obrigações Fiscais; Provisões; e Demais Obrigações.  

 

Passivo Circulante 

Compreende as obrigações exigíveis até 12 meses após a data das demonstrações contábeis. A composição 

do Passivo Circulante é demonstrada na tabela a seguir: 

 

 

TABELA 12 – BENS IMÓVEIS E MÓVEIS 

Conta  Executivo + Fundos Adm. Indireta + Câmara Consolidado 

Bens Móveis 138.015.367,73 49.856.697,28 187.872.065,01 

Bens Imóveis 1.392.125.032,26 100.104.093,62 1.492.229.125,88 

Depreciação -50.521.904,48 -13.632.241,95 -64.154.146,43 

Total 1.479.618.495,51 136.328.548,95 1.615.947.044,46 
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TABELA 13 – COMPOSIÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE 

Passivo Circulante 2019 2020 Variação 
% Total 

2020 

 Obrigações Trabalhistas, Previd. e Asssitenciais a 

Pagar a CP  
293.015.676,33 

226.874.725,3

8 
-22,6% 28,98% 

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo 68.014.872,17 93.343.773,59 37,2% 11,92% 

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo  553.091.534,52 
272.092.569,

02 
-50,8% 34,76% 

Demais Obrigações a Curto Prazo 136.164.550,30 
190.552.336,6

5 
39,9% 24,34% 

Total  
1.050.286.633,

32 

782.863.404,

64 
-25,5% 100,00% 

 

Passivo Não Circulante  

Compreendem os passivos exigíveis após 12 meses da data das demonstrações contábeis ou que não 

atendam a nenhum dos critérios previstos nas normas contábeis para serem classificadas no passivo 

circulante. A composição do Passivo Não Circulante é demonstrada na tabela a seguir: 

 

 
 
 
 

TABELA 14 – COMPOSIÇÃO DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

Passivo Não Circulante 2019 2020 Variação % Total 2019 

Obrigações Trabalhistas, Previd. e Asssitenciais a 

Pagar a LP 
295.133.347,21 446.466.382,17 51,3% 15,5% 

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo  896.626.124,02 980.813.395,01 9,4% 33,9% 

Fornecedores a Longo Prazo 307.296.771,18 407.382.180,46 32,6% 14,1% 

Demais Obrigações a Longo Prazo  283.810.772,55 288.340.837,71 1,6% 10,0% 

Provisões a Longo Prazo 667.181.178,15 771.018.553,04 15,6% 26,7% 

Total 2.454.578.258,27 2.889.491.283,23 17,7% 100,0% 
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Análise dos Quocientes – Balanço Patrimonial Administração Direta 

Descrição Valor Fórmula Nota explicativa 

1 - Quociente da 
Situação Financeira 

0,96 para a Adm. 

Direta e 2,16 para a 

Adm. Consolidada 

= Ativo Financeiro / 
Passivo Financeiro 
 

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 

2,73 para a Adm. 

Direta e 2,04 para a 

Adm. Consolidada 

= 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 

2,44 para a Adm. 

Direta e 2,25 para a 

Adm. Consolidada 

= Ativo Real / 
Passivo Real 
 

resultante da relação entre o Ativo Real e o Passivo Real. A 
interpretação desse quociente indica o superávit/déficit 
patrimonial. 

  

Demonstrações das Variações Patrimoniais 

 

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) 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.  

Análise do quociente - Demonstração das Variações Patrimoniais 
Administração Direta 

Descrição Valor Fórmula Nota explicativa 

1 - Quociente do resultado das 
variações patrimoniais 

1,03 = 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). 

 

CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS E 
LEGAIS 
 

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. 
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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 Municípios, a 1,2 vezes a Receita Corrente Líquida do exercício. 

A dívida consolidada do município registrou em 31/12/2020 o valor de R$ 2.010.535.511,83 (dois bilhões, dez 

milhões, sendo o limite máximo R$ 6.593.481.899,00. 

 

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 2020 equivalem ao montante de R$ 108.596.776,40 (cento e oito 

milhões, quinhentos e noventa e seis mil, setecentos e setenta e seis reais e quarenta centavos), o que 

corresponde a 1,98% em relação a Receita Corrente Líquida, percentual bem abaixo ao limite de 16% 

estabelecido na Resolução n.º 43 do Senado Federal. 

 

 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: 

 

Após análise dos dados da tabela, verifica-se, que os gastos com pessoal estão dentro do limite estabelecido 

na LRF. 

 

 

 

 

TABELA 15 APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL 

 

 

VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA 

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 5.494.568.249,45   

DESPESA TOTAL COM PESSOAL 2.119.136.901,61 38,62 

LIMITE MÁXIMO: 2.962.756.846,71 54 

LIMITE PRUDENCIAL  2.814.619.004,38 51,3 

LIMITE DE ALERTA 2.666.481.162,04 48,6 
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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. 

Nesse caso, descontados esses valores, e considerando o valor pago no exercício de 2020  referente a restos 

a pagar não contabilizados no cálculo do exercício de 2019, bem como, os restos a pagar de 2020 pagos até 

31 de janeiro de 2021,  o investimento em educação irá corresponder a 25,19%  da receita de arrecadação 

transferência de impostos4 cumprindo, portanto, o mandamento constitucional. De igual forma, foi atendido 

o limite de aplicação dos Recursos do FUNBEB, utilizando 71,74% desses recursos na remuneração dos 

profissionais do magistério da educação básica. 

 

 

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 26,29% em ações e serviços públicos de saúde. 

Repasse ao legislativo 

 

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

TABELA 16 – REPASSE À CÂMARA MUNICIPAL 

REFERÊNCIA DATA VALOR (R$)                  

JANEIRO Dias 10, 15 e 17 3 parcelas de R$ 4.060.497,22 cada 

FEVEREIRO Dias 10, 14 e 19 3 parcelas de R$ 4.060.497,22 cada 

MARÇO Dias 9, 13 e 19 3 parcelas de R$ 4.060.497,22 cada 

ABRIL Dias 9, 14 e 17  3 parcelas de R$ 4.060.497,22 cada 

MAIO Dias 11, 14 e 19 3 parcelas de R$ 4.060.497,22 cada 

JUNHO Dias 10, 15 e 19 3 parcelas de R$ 4.060.497,22 cada 

JULHO Dias 9, 13 e 17 3 parcelas de R$ 4.060.497,22 cada 

AGOSTO Dias 4, 11 e 19 3 parcelas de R$ 4.060.497,22 cada 

SETEMBRO Dias 10, 14 e 18 3 parcelas de R$ 4.060.497,22 cada 

OUTUBRO Dias 09, 14 e 19 3 parcelas de R$ 4.060.497,22 cada 

NOVEMBRO Dias 9, 13 e 19 3 parcelas de R$ 4.060.497,22 cada 

DEZEMBRO Dia 10 1 parcela de R$12.181.491,74 

TOTAL  R$146.177.900,00 

 

 
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
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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 2019, ano base para calcular o repasse de 2020, as receitas tributárias e transferências 

correntes, abatida a dedução do FUNDEB, temos como valor base para o repasse R$ 4.011.229.916,06 (quatro 

bilhões, onze milhões, duzentos e vinte e nove mil, novecentos e dezesseis reais e seis centavos). Sendo o 

percentual do Município para o legislativo de 4,5%, obtém-se como valor limite de repasse R$180.505.346,22 

(cento e oitenta milhões, quinhentos e cinco mil, trezentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos). 

Considerando os valores acima, resta evidenciado que não houve descumprimento ao disposto no art. 29-A 

da CF/88. 

 

Avaliação dos programas governamentais  

 

O inciso I do art. 3º da Lei Complementar Municipal n.º 202/2018 estabelece como finalidade do Sistema de 

Controle Interno avaliar a execução das metas e dos programas governamentais. 

O Plano Plurianual (PPA) é um instrumento para o planejamento estratégico do município para o período de 

quatro anos e deve estabelecer as diretrizes, os objetivos e metas da administração municipal para as 

despesas de capital e outras, decorrentes da implantação de programas de duração continuada. 

A ação governamental para a satisfação dos objetivos estratégicos previstos no PPA é estruturada em 

programas, que representam o conjunto de iniciativas governamentais organizadas em função de 

necessidades socioeconômicas, que contém instrumentos, finalidades e fontes de financiamento. 

Por sua vez, o objetivo corresponde à declaração de resultado a ser alcançado que expressa em seu conteúdo 

o que deve ser feito para a transformação de determinada realidade e a meta é a declaração de resultado a 

ser alcançado, de natureza quantitativa ou qualitativa, que contribui para o alcance do objetivo. 
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A ilustração abaixo5 retrata a organização do PPA e seu desdobramento na Lei Orçamentária Anual:

 

No PPA 2018-2021 estão previstos para o ano de 2020, 28 programas com 66 indicadores a serem alcançados 

através de 134 ações com 194 metas. 

Na análise efetuada nos próximos parágrafos será dado ênfase às metas relacionadas aos programas  

previstos para a Administração Direta. Estão previstos, para a Administração Direta, 18 programas com 45 

indicadores a serem alcançados através de 97 ações com 156 metas. 

Com base nos resultados apurados através do Sistema no ano de 2020, conclui-se que dos 45 indicadores 

analisados, 10 (22,2%) tiveram seus indicadores alcançados, 8 (16,6%) superaram suas metas e 27 (61,2%) 

não alcançaram o indicador projetado para o ano. 

 
5
Fonte: Almanaque do Planejamento / MP 
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Com relação às metas das ações, avaliamos que 82 (52,5%) foram realizadas, 12 (7,7%) foram superadas e 62 

(39,8%) não foram alcançadas. 

 

Analisamos também o resultado das metas por secretarias: 

TABELA 17 – METAS POR SECRETARIA 

SECRETARIA METAS REALIZADAS 
 METAS 
SUPERADAS METAS NÃO REALIZADAS 

SAÚDE 60% 15%  25% 

EDUCAÇÃO 100% 0% 0% 

ASSISTÊNCIA 50% 8% 42% 

CULTURA 100% 0% 0% 

TRANSPORTES 27% 9% 64% 

HABITAÇÃO 17% 25% 58% 

SEGURANÇA 33% 17% 50% 

INFRAESTRUTURA 40% 20% 40% 

VERDE 70% 0% 30% 

TRABALHO 33% 0% 67% 

SERVIÇOS PÚBLICOS 100% 0% 0% 

DES ECONÔMICO  86% 7% 7% 

ESPORTES 75% 0% 25% 

22.2%

16.6%61.2%

Indicadores

Meta Alcançada Meta Superada Meta Não Atingida

52.5%

7.7%

39.8%

Metas Ações

Meta Alcançada Meta Superada Meta Não Atingida
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ADMINISTRAÇÃO 33% 0% 67% 

JURÍDICO 50% 0% 50% 

COMUNICAÇÃO 33% 0% 67% 

FINANÇAS 17% 0% 83% 

GESTÃO E CONTROLE 50% 0% 50% 

OUVIDORIA 33% 0% 67% 

URBANISMO 33% 0% 67% 

 

No próximo gráfico será dada ênfase às metas relacionadas aos programas finalísticos, ou seja, serão 

retiradas da análise as “metas de custeio”, que incluem as despesas com a manutenção das unidades: 

 

Percebe-se que o resultado praticamente se inverte. Temos 35,9% das metas realizadas, 10,5% superadas e 

53,6% das metas não realizadas. 

Analisando os dados podemos afirmar que há a necessidade de avaliação, pelos gestores das secretarias 

municipais, dos resultados alcançados e seu impacto na elaboração da próxima peça de planejamento.  

 

Da avaliação da eficácia e da eficiência das metas 

 

Doravante será avaliada a eficácia da meta da ação, que será realizada dividindo-se o somatório das metas 

realizadas pelo somatório das metas previstas, em termos percentuais.  

Indicador de Eficácia = (Meta Realizada / Meta Prevista) * 100  

 

Para classificação do desempenho de eficácia das metas das ações foi utilizada a tabela abaixo: 

TABELA 18 - CLASSIFICAÇÃO DO DESEMPENHO DE ACORDO COM A EFICÁCIA 

PERCENTUAL DE EFICÁCIA DESEMPENHO ALCANÇADO 

ACIMA DE 100% ALTO DESEMPENHO 

35.9%

10.5%

53.6%

Metas Ações Finalísticas

Meta Alcançada Meta Superada Meta Não Atingida
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IGUAL A 100% DESEMPENHO ESPERADO 

ENTRE 99,99% E 50% DESEMPENHO MODERADO 

ENTRE 49,9% E 0,1% BAIXO DESEMPENHO 

IGUAL A 0% NÃO INICIADO 

 

Com relação a eficácia das 156 metas avaliadas, verificou-se que 60,2% apresentou alto desempenho ou 

desempenho esperado, 7,7% apresentou desempenho moderado ou baixo e 32,0% não foram iniciadas. 

 

A análise também foi feita por secretaria como se pode ver na tabela abaixo: 

 TABELA 19 - APURAÇÃO DA EFICÁCIA POR SECRETARIA 

SECRETARIA 
ALTO DESEMPENHO DESEMPENHO 

ESPERADO 
DESEMPENHO 
MODERADO  BAIXO DESEMPENHO NÃO INICIADO 

SAÚDE 15% 60% 10% 10% 5% 

EDUCAÇÃO 0% 100% 0% 0% 0% 

ASSISTÊNCIA 8% 50% 8% 8% 25% 

CULTURA 0% 100% 0% 0% 0% 

TRANSPORTES 9% 27% 0% 0% 64% 

HABITAÇÃO 25% 17% 0% 0% 58% 

SEGURANÇA 17% 33% 0% 0% 50% 

INFRAESTRUTURA 20% 40% 0% 0% 40% 

VERDE 0% 70% 10% 0% 20% 

TRABALHO 0% 33% 0% 33% 33% 

SERVIÇOS 

PÚBLICOS 0% 100% 0% 0% 0% 

DES ECONÔMICO  7% 86% 0% 0% 7% 

ESPORTES 0% 75% 25% 0% 0% 

ADMINISTRAÇÃO 0% 33% 0% 0% 67% 

JURÍDICO 0% 50% 0% 0% 50% 

COMUNICAÇÃO 0% 33% 0% 33% 33% 

FINANÇAS 0% 17% 0% 17% 67% 

GESTÃO E 
CONTROLE 0% 50% 0% 0% 50% 

OUVIDORIA 0% 33% 0% 0% 67% 

URBANISMO 0% 33% 0% 0% 67% 

7.7%

52.5%

3.8%
4.5%

31.5%

Eficácia - Metas das Ações 

ALTO DESEMPENHO DESEMPENHO ESPERADO

DESEMPENHO MODERADO BAIXO DESEMPENHO

NÃO INICIADO
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A apuração da eficiência é efetuada dividindo-se o Indicador de Eficácia do programa pelo percentual de 

despesas empenhadas em relação aos valores iniciais autorizados (desconsiderando créditos adicionais): 

Indicador de Eficiência = Indicador de Eficácia / (valores Empenhados/ Valores Autorizados 

Para classificação do desempenho de eficiência das ações foi utilizado a tabela abaixo: 

TABELA 20 - CLASSIFICAÇÃO DO DESEMPENHO DE ACORDO COM A EFICIÊNCIA 

PERCENTUAL DE EFICIÊNCIA DESEMPENHO ALCANÇADO 

ACIMA DE 100% ALTO DESEMPENHO 

IGUAL A 100% DESEMPENHO ESPERADO 

ENTRE 99,99% E 50% DESEMPENHO MODERADO 

ENTRE 49,9% E 0,1% BAIXO DESEMPENHO 

IGUAL A 0% NÃO INICIADO 

 

Do total de 156 metas previstas, apenas 82 (52,6%) possuem registro de valores empenhados no sistema 

ELO, razão pela qual, a avaliação de eficiência só foi realizada nesses casos. 

Na análise do resultado da eficiência das ações que apresentaram valores empenhados, 76,8% das metas 

apresentaram alto desempenho de acordo com a metodologia empregada. Para conclusão da  análise, deve 

ser considerado que, em vários casos, os valores orçados nas dotações da LOA 2020 são significativamente 

superiores aos valores empenhados, conforme exemplificado a seguir: 

TABELA 21 - APURAÇÃO DA EFICIÊNCIA POR SECRETARIA 

40.4%

5.8%3.8%

47.4%

Eficiência - Metas das Ações

ALTO DESEMPENHO DESEMPENHO ESPERADO

DESEMPENHO MODERADO BAIXO DESEMPENHO

NÃO INICIADO SEM EMPENHO
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SECRETARIA AÇÃO DOTAÇÃO 
INICIAL 

EMPENHO EMPENHO / 
DOTAÇÃO 

ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 

028 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU 
AMPLIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 

2.395.702,00 534.582,39 22% 

COMUNICAÇÃO 012 - AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 304.500,00 20.894,10 7% 

CULTURA 033 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BENS 
MÓVEIS E IMÓVEIS 

2.017.855,00 393.614,78 20% 

DESNV. PESSOAL 012 - AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 190.000,00 4.960,00 3% 

EDUCAÇÃO 010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE 
UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 

9.000.000,00 3.065.416,80 34% 

EDUCAÇÃO 011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE 
UNIDADES DE ENSINO INFANTIL 

23.400.000,00 4.021.427,82 17% 

EDUCAÇÃO 017 - CONCURSO PÚBLICO 7.000.000,00 414.523,92 6% 

ESPORTES E LAZER 070 - AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 10.077.500,00 1.806.979,41 18% 

GABINETE DO 

PREFEITO 
012 - AQUISIÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 1.711.854,00 186.396,96 11% 

HABITAÇÃO 052 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO 
ÂMBITO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

730.000,00 4.302,99 1% 

HABITAÇÃO 053 - EXECUÇÃO DE METAS NO ÂMBITO DO PAC - 
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO 

3.700.000,00 1.088.787,39 29% 

RMMG 171 - CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR UNIDADES DA 
REDE MÁRIO GATTI 

5.928.000,00 2.042.839,45 34% 

SAÚDE 020 - CUSTEAR AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAÚDE, DOS CONSELHOS DISTRITAIS E LOCAIS DE SAUDE, 

CONTROLE SOCIAL DO SUS 

85.000,00 15.013,00 18% 

SAÚDE 024 - CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES  
DE SAÚDE 

13.038.120,00 4.551.888,34 35% 

VERDE E MEIO 
AMBIENTE 

079 - IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS AMBIENTAIS 
MUNICIPAIS 

1.870.000,00 612.539,95 33% 

A este respeito, cumpre ressalvar que Município publicou, em 07 de maio de 2020, o Decreto n.º 20.861/2020 

que estabeleceu medidas para a gestão das despesas e controle dos gastos de custeio e de pessoal, para 

enfrentamento do cenário decorrente do enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da 

pandemia de Covid-19. Em 07 de outubro de 2020 foi publicado o Decreto n.º 21.108, que limitou a emissão 

de empenhos até o dia 16/10/2020, salvo casos excepcionais, visando equacionar a execução orçamentária e 

financeira.  

Na análise do indicador de eficiência proposto neste item devem ser sopesadas as circustâncias descritas no 

parágrafo anterior e seu impacto entre o que foi previsto e o que foi efetivamente realizado na peça 

orçamentária. 

Achado n.º 01 - Avaliação do macroprocesso de 

planejamento e orçamento 

Durante a realização da avaliação acerca da execução das metas e dos programas governamentais foi 

encaminhado ofício à Secretaria Municipal de Finanças solicitando a descrição do processo de planejamento 

e orçamento do Município, buscando identificar, nas principais etapas de elaboração das peças 

orçamentárias, oportunidades de melhorias nas atividades de elaboração, monitoramento e avaliação. 
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Também foi realizada reunião presencial entre o Departamento de Ações de Controle Interno da Secretaria 

Municipal de Gestão e Controle e o Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal de 

Finanças, quando foi feita entrevista com a equipe e uma verificação nos sistemas atualmente utilizados.  

Após exame do macroprocesso atual, podemos sintetizar as etapas de elaboração do PPA nas seguintes 

fases:  

➢ Elaboração da Proposta Setorial: fase em que o Sistema ELO é aberto para que as órgãos e unidades 

elaborem e apresentem sua proposta ao Departamento de Contabilidade e Orçamento/SMF 

contendo programas, indicadores, ações e valores; 

➢ O Sistema é fechado para o usuário e as propostas são analisadas pelo Departamento de 

Contabilidade e Orçamento  no tocante ao aspecto dos limites de valores e fontes de recurso, de 

forma a corrigir possíveis distorções e gerar o projeto de lei a ser encaminhado à Câmara Municipal; 

➢ Análise PL PPA: fase em que o Sistema ELO fica disponível para adequação decorrente de alterações 

ou emendas do Projeto de Lei do PPA aprovadas no Poder Legislativo; 

➢ Lei do PPA: após a adequação do projeto de lei às emendas aprovadas na Câmara e posteriormente 

a publicação da norma no Diário Oficial do Município, encerra-se a tramitação no sistema ELO. As 

informações sobre a execução são realizadas no sistema SIM que é alimentado periodicamente pelos 

órgãos e unidades da administração municipal.  

O órgão responsável pela normatização dos procedimentos relativos ao processo de elaboração, atualização 

e execução do PPA é a Secretaria Municipal de Finanças, através de seu Departamento de Contabilidade e 

Orçamento. Os órgãos e unidades da Administração Pública Municipal indicam os responsáveis pela 

elaboração da proposta setorial de sua unidade. 

Os programas e ações do PPA anterior são selecionados pelo órgão ou entidade, para permanecer no próximo 

PPA bem como, os novos programas e ações a serem incluídos. A análise quanto à seletividade, qualidade 

dos atributos e viabilidade técnica  das novas ações, bem como a etapa de avaliação das políticas públicas do 

PPA anterior para elaboração do novo PPA são realizadas pelas secretarias municipais, sem participação de 

uma unidade central de planejamento ou orçamento, o que não garante o contínuo aperfeiçoamento do 

processo de alocação dos recursos públicos uma vez que não há garantias da utilização de uma lógica de 

planejamento englobando todas as etapas de construção, monitoramento e avaliação das políticas públicas.  

Analisando o fluxo de elaboração do PPA não foi possível identificar em que medida as avaliações de políticas 

públicas já realizadas e os resultados apresentados no Relatório Anual de Atividades são utilizados na 

discussão das novas propostas orçamentárias. 
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Ademais, o último treinamento realizado acerca da governança orçamentária com a participação de todos os 

atores envolvidos (SMF e representantes dos órgãos e secretarias) foi realizado a aproximadamente 10 (dez) 

anos.  

Por sua vez, o processo de monitoramento e avaliação é realizado de acordo com as seguintes etapas:  

➢ Os representantes dos órgãos e entidades inserem as informações sobre os indicadores alcançados 

no final do exercício e as justificativas e observações da unidade durante o período de 22/01 a 05/02.  

➢ Elaboração do Relatório Anual de Atividades pelo DECOR/SMF referente ao ano base utilizando 

como premissa as informações prestadas pelos representantes dos órgãos e entidades da 

Administração Municipal. Este relatório tem como objeto, apenas,  retratar as quantidades das metas 

planejadas e as efetivamente executadas, tendo sido classificado dentro do processo de 

monitoramento e avaliação por aproximação.  

Portanto, observa-se na prática que o DECOR/SMF apenas consolida as informações encaminhadas pelos 

representantes dos órgãos e entidades. Não há uma separação de funções entre execução e monitoramento, 

uma vez que o Relatório de Atividades é realizado única e exclusivamente utilizando os dados de execução 

das metas dos programas fornecidos pelos órgãos executores.  

As avaliações realizadas expressam as entregas de bens ou serviços. Não consta avaliação sobre os benefícios 

decorrentes das ações empreendidas (resultado) nem medem os efeitos relacionados à finalidade da entrega 

dos bens e serviços (impacto).  

Portanto, verificam-se deficiências no processo de monitoramento e avaliação do PPA para que este cumpra 

sua finalidade de fornecer subsídios para o aprimoramento do processo de elaboração do Plano Plurianual.  

 Recomendações: 

1 Estabelecer ações concretas para o fortalecimento das funções de planejamento, baseadas em 

perspectiva integrada de governo e evidências estatísticas, visando ao incremento da qualidade das 

peças orçamentárias. 

2 Desenvolver metodologia para os processos de monitoramento e avalição do PPA 2018-2021, 

alinhadas com a proposta do novo modelo de PPA 2021-2024, estabelecendo ferramentas ou 

mecanismos efetivos que incorporem os resultados do monitoramento contínuo e das avaliações do 

PPA anterior no fluxo dos processos de elaboração e atualização do próximo PPA; 

3 Desenvolver metodologia para integrar os processos de acompanhamento, monitoramento e 

avaliação de ações, programas e políticas públicas constantes das leis orçamentárias precedentes nas 
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discussões do processo de elaboração dos Projetos de Leis Orçamentárias (PLOAs), com vistas a 

subsidiar o aprimoramento da alocação de recursos; 

4 Definir rotina para a avaliação de resultados, com critérios de seleção, métodos de avaliação, 

periodicidade das avaliações, fluxo das informações e  forma de divulgação; 

5 Incluir uma instância supervisora ou revisora do processo de elaboração do Relatório de Atividades 

(ou instrumento a ser desenvolvido para monitoramento e avaliação) no tocante à verificação das 

informações prestadas pelas Secretarias Municipais na nova metodologia para o monitoramento e 

avaliação da execução do PPA e da LOA; 

6 Definir metodologia para criação das metas, a ser aplicada pelas secretarias municipais; 

7 Formular proposta de metodologia para a elaboração do PPA 2021-2024 que contemple a integração 

de metas e indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da 

Organização das Nações Unidas/ONU.  

8 Apresentar, no próximo PPA, as metas físicas e financeiras para os quatro anos; 

9 Realizar ações de treinamento e capacitação com todos os atores envolvidos no processo de 

elaboração, monitoramento e avaliação de políticas públicas. 

CONCLUSÃO 
 

O presente Relatório de Controle relativo às contas de Governo do exercício de 2020 foi elaborado em 

conformidade com as normas vigentes na Administração Pública Municipal. 

Nesse trabalho buscou contemplar as análises dos macro processos e da legislação que disciplinam as 

finanças públicas. 

Quanto à gestão da receita da Administração Consolidada verificou-se que no exercício de 2019 ela sofreu um 

acréscimo de 5,5%, já a Administração Direta aumentou 4,9%  em relação ao exercício anterior. Destaca-se a 

evolução das transferências correntes, que cresceram 11,6% comparado com o ano de 2019 considerando os 

valores recebidos para o enfrentamento da pandemia de COVID-19. 

As despesas pagas da Administração Consolidada tiveram um aumento de 9,7% em 2020 comparado ao ano 

anterior, enquanto as despesas pagas da Administração Direta subiram 7,3% 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”. 

Essa regra tem por objetivo conter o excesso de operações de crédito e consequentemente endividamento 

dos entes públicos. 
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A Dívida Consolidada Líquida em 2020 corresponde a 38,4% da RCL, percentual abaixo do estabelecido na 

Resolução do Senado Federal. Porém, verifica-se em uma análise histórica que após forte queda em 2016 ela 

voltou a subir nos últimos anos e será acompanhada pelo Órgão Central de Controle Interno e objeto de 

alertas específicos, caso necessário.   

Os Restos a Pagar inscritos no exercício, apesar de caírem em relação ao ano anterior, totalizam R$ 

408.966.998,86 (quatrocentos e oito milhões, novecentos e sessenta e seis mil, novecentos e noventa e oito 

reais e oitenta e seis centavos). Este elevado saldo gera um descompasso entre a execução orçamentária, que 

é encerrada em um exercício e os efeitos financeiros que são transferidos para o exercício subsequente o que 

pode prejudicar a programação financeira. Também será objeto de controle específico do Controle Interno no 

próximo exercício.  

As operações de créditos do exercício estão consideravelmente abaixo ao limite de 16% da Receita Corrente 

Líquida estabelecido no art. 7º, inciso I da Resolução do Senado Federal n. 43/2001, não sendo necessário 

nenhum apontamento do Controle Interno neste momento.  

As despesas líquidas com pessoal e encargos do Poder Executivo em 2020 somaram o montante de R$ 

2.119.136.901,61 (dois bilhões, cento e dezenove milhões, centro e trinta e seis mil, novecentos e um reais e 

sessenta e um centavos), o equivalente a 38,6% da Receita Corrente Líquida. Portanto, o limite estabelecido 

na Lei de Responsabilidade Fiscal foi cumprido. 

O município aplicou 25,19% 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 71,74% desses recursos na remuneração dos profissionais do magistério da educação básica. 

Nas ações e serviços de Saúde, o município aplicou 26,29%, observando também o ditame constitucional. 

Enfim, somos da opinião que o Poder Executivo da Prefeitura Municipal de Campinas cumpriu os limites 

constitucionais e legais, em especial os relativos a operações de crédito, despesa com pessoal, de saúde e 

educação. 

Ante a grave crise fiscal decorrente da Pandemia de COVID-19, que certamente exigirá maior eficiência na 

execução da despesa pública, o Departamento de Ações de Controle Interno realizou a avaliação dos 

programas governamentais e da governança do macroprocesso de planejamento e orçamento do Município.  

Foram apontadas oportunidades de melhoria no processo objetivando a retroalimentação do ciclo 

orçamentário e aprimorar a eficiência alocativa por meio de recomendações específicas que serão 

acompanhadas durante todo o exercício de 2021.  


