Senhor Presidente:

Tenho a satisfação de encaminhar a esse Egrégio Tribunal de
Contas o BALANÇO GERAL da Administração Direta do Município de Ponte Preta, relativo ao
exercício de 2014, acompanhado da presente exposição que visa demonstrar a situação
econômica financeira do Município, na forma da Resolução do Tribunal de Contas do Estado.
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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1

ORÇAMENTO E CRÉDITOS ADICIONAIS

A Lei de Meios para o exercício de 2014 de número 1.700/13 de
10/12/2013 estimou a receita em R$ 8.800.000,00 (Oito milhões e oitocentos mil reais) e fixou a
despesa em quantia equivalente entre o Poder executivo e o Poder Legislativo.
No exercício considerado foram autorizados créditos adicionais que
alteraram a despesa para R$ 11.009.905,35 (onze milhões, nove mil, novecentos e cinco reais e
trinta e cinco centavos) para o Poder Executivo.
Foram relacionados, em anexo, os créditos adicionais abertos
durante o exercício.

1.2

ANÁLISE DA RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R$
10.140.767,63 (dez milhões, cento e quarenta mil, setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e
três centavos), verificando-se uma arrecadação a maior de R$ 1.340.767,63 ( um milhão trezentos
e quarenta mil reais, setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e três centavos).

O comportamento da receita no exercício considerado traduz-se no
quadro abaixo:
TÍTULOS
REC. CORRENTES
Receita Tributária

PREVISTA
319.500,00

ARRECADADA
313.916,81

DIFERENÇA

(5.583,19)

Receita Patrimonial

59.200,00

134.325,29

75.125,29

104.500,00

92.511,79

(11.988,21)

Transf. Correntes

9.818.300,00

9.931.591,50

113.291,50

Outras Rec. Cor.

84.100,00

181.003,83

96.903,83

Rec. de Serviços

REC. CAPITAL

-

Alienação de Bens

130.000,00

193.204,00

63.204,00

Amortização de Empréstimo

-

21.414,63

21.414,63

Transferências de Capital

-

974.650,20

974.650,20

Outras Rec de Capital

-

7.786,62

7.786,62

10.515.600,00

11.850.404,67

1.334.804,67

( - ) Dedução de Receita

1.715.600,00

1.709.637,04

TOTAL RECEITA LÍQUIDA

8.800.000,00

10.140.767,63

(5.962,96)
1.340.767,63

TOTAL GERAL

As transferências correntes da União e do Estado, no montante de
R$ 8.232.785,03 (com as deduções) correspondem a 81,19% do total arrecadado.
O comportamento da Receita realizada nos três últimos exercícios,
distinguindo-se as Receitas Próprias foi o seguinte:
RECEITA REALIZADA
EXERC.
2012

PRÓPRIA
604.763,45

%
7,41%

TRANSF.
7.560.797,23

%
92,59%

TOTAL
8.165.560,68

2013

436.879,86

5,09%

8.150.212,87

94,91%

8.587.092,73

2014

914.961,72

9,02%

9.225.805,91

90,98%

10.140.767,63

Houve assim, um acréscimo de arrecadação de 18,09 % em relação
ao ano imediatamente anterior.

1.3

ANÁLISE DA DESPESA

A despesa inicialmente autorizada em R$ 8.800.000,00 alterada
conforme os créditos adicionais já citados para R$ 11.009.905,35.
A despesa Realizada alcançou R$ 8.881.705,33 importância que se
distribuiu da seguinte forma:
TÍTULOS

AUTORIZADA

REALIZADA

DIFERENÇA

DESP.CORRENTES
Pessoal e Enc. Sociais

3.495.780,00

3.283.589,87

207.690,13

Outras Desp. Correntes

4.763.320,01

3.859.871,14

903.448,87

2.713.305,34

1.738.244,32

975.061,02

37.500,00

-

-

11.009.905,35

8.881.705,33

2.086.200,02

DESP. DE CAPITAL
Investimento
Reserva Contingência
TOTAL

O comportamento da despesa nos três últimos exercícios,
destacando-se as Despesas Correntes das Despesas de Capital, foi o seguinte:
DESPESA REALIZADA-LIQUIDADA
EXERC.
2012

CORRENTE
6.081.286,88

%
70,47%

CAPITAL
2.548.018,34

%
29,53%

TOTAL
8.629.305,22

2013

6.141.946,51

89,16%

746.577,94

10,84%

6.888.524,45

2014

7.143.461,01

80,43%

1.738.244,32

19,57%

8.881.705,33

Houve um acréscimo de 28,93% em relação ao ano de 2013.
Verifica-se então, que na execução orçamentária do exercício de
2014 a receita arrecadada obteve um incremento de 18,09% enquanto que a despesa liquidada
acresceu 28,93%.

1.4

CONFRONTO DA RECEITA E DESPESA

A execução orçamentária alcançou as cifras seguintes:
RECEITA
TOTAL RECEITA
LÍQUIDA
DESPESA
TOTAL

PREVISTA
8.800.000,00

AUTORIZADA
11.009.905,35

ARRECADADA
10.140.767,63

REALIZADA
8.881.705,33

DIFERENÇA A
MAIOR
1.340.767,63

DIFERENÇA A
MENOR
2.128.200,02
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DO ATINGIMENTO DAS METAS

Em atendimento ao disposto na Resolução nº 544/2000, com a
redação que lhe deu a Resolução nº 591/2002 desta Egrégia Corte de Contas, transcrevemos
abaixo, o relatório exigido pela referida Resolução.

PROGRAMA: GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
A administração Municipal, sempre esteve prestativa para ajudar ao cidadão em tudo aquilo que
fosse necessidade essencial para o melhoramento da qualidade de vida do Pontepretense.
Constante busca de recurso junto ao Governo Federal e Estadual. Projetos cadastrados e
aprovados no SICONV e não contemplados. No Governo do Estado busca constante na solução
da conclusão da obra de ligação asfáltica entre Ponte Preta e Barão de Cotegipe.
PROGRAMA: GESTÃO DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
O Controle interno Municipal buscou nas fiscalizações rotineiras alertar o bom andamento da
administração, emitindo relatórios, memorandos, pareceres e recomendações.

PROGRAMA: GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
No exercício financeiro de 2014 foi dado continuidade as tarefas de rotina da administração
pública em atendimento aos munícipes e sequencia dos trabalhos da JARI - Junta Administrativa
de Recursos e Infrações.
Para manutenção dos trabalhos foram adquiridos material de expediente.
Continuidade na elaboração dos planos municipais onde podemos citar a revisão do Plano de
Saneamento Básico.
Continuidade do trabalho e aprovação do novo LTCAT, dado continuidade dos trabalhos
rotineiros da Secretaria de administração.

PROGRAMA: GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
Para estimular a emissão de notas foi realizada a “Campanha Compre e Ganhe em Ponte Preta”,
com intuito de aumentar também a arrecadação de ICMS. Realizado o REFAZ. Foi buscado a
cobrança de todos tributos, impostos e contribuições lançadas.

PROGRAMA: MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA
URBANA
No ano de 2014 seguiu-se a elaboração de um planejamento estratégico para a questão
habitacional, saneamento urbano e destinação dos resíduos sólidos do Município, com a
finalidade de melhorar a qualidade de vida dos munícipes, visando o Plano Municipal de
Saneamento e de Resíduos Sólidos.
Construção de passeios com a disponibilidade de funcionários;
Recolhimento três vezes por semana e destinação dos resíduos sólidos junto ao aterro sanitário.
Manutenção e limpeza das vias públicas urbanas e praça municipal;
Continuidade do Calçamento na Avenida Severino Senhori.

PROGRAMA: ESTRADAS EM BOAS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE.
Foram recuperadas e britadas cerca de 240 Km de estradas vicinais e construção de bueiros e
mantidos os outros 240 Km de estradas;
- Construção e conservação de pontes e pontilhões;
- Construção da Ponte sobre o Rio Lajeado Grande denominada ‘Pedro Zicato’;
- Foram conservados os bueiros existentes e construído novos com a utilização de
aproximadamente 210 tubos de bitolas diversas;
- Foram adquiridos equipamentos para agilizar as atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo;
- Foram mantidas as máquinas, caminhões e equipamentos em bom funcionamento para atender
as demandas existentes.

PROGRAMA: INCENTIVAR E MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL
Com referências as ações que oportunizam a formação básica do educando, temos a destacar:
1 – Transporte Escolar:
Foram transportados 121 alunos, sendo 46 alunos da Escola Municipal e 75 alunos da Escola
Estadual.
2 – Merenda Escolar:
Foram servidas 9.200 refeições/ano com aquisição de merenda licitada e parte adquirida através
da agricultura familiar, aproximadamente 60% em chamada pública.

3 – Alunos Matriculados
Foram atendidos 46 alunos no ensino fundamental.
No ano de 2014, foi dado continuidade ao Projeto de Construção de Escola Municipal, próxima a
sede, no modelo FNDE, para abrigar até 210 alunos. Foi adquirido material pedagógico para
atualização do material já disponível.
Neste ano foi recebido do Governo Federal um ônibus com capacidade para 42 crianças,
mobiliário para escola nova e recurso do Mais Educação para aquisição de materiais para
oficinas.

PROGRAMA: INCENTIVO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Manutenção da educação infantil com o transporte de 45 crianças, sendo estas matriculadas na
escola municipal e servido aproximadamente 9.000 refeições.

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA AO ALUNO DE ENSINO MÉDIO
Foi disponibilizado transporte escolar a 36 alunos do Ensino Médio no Município. Ainda foi
efetuado o transporte de 09 alunos de ensino médio que estudam em escolas de Erechim. Ainda
03 alunos para o ensino médio técnico.

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA AO ALUNO DE ENSINO SUPERIOR
Foi disponibilizado transporte escolar a 54 alunos do Ensino Superior. Ajuda de custo para 10
alunos no Pronatec e 04 alunos para Curso Técnico no Instituto Federal.

PROGRAMA: DESPORTO COMUNITÁRIO
Com relação ao desporto comunitário, foram desenvolvidas atividades esportivas através da
2ªTaça 20 de Março de Futebol Sete, realização de campeonato de futebol de campo, Futsal,
Bochas envolvendo as empresas do município e promovido a disputa da Taça 7 de setembro. Foi
mantida a estrutura do Centro Esportivo e do campo municipal para o desenvolvimento das
atividades e atender as necessidades do desenvolvimento do esporte amador. Foi mantida a
escolinha de futebol.

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Foram mantidos os serviços da Biblioteca Pública Municipal junto ao Centro de Inclusão Digital
junto ao Prédio velho da Prefeitura Municipal, mantidas as atividades da Banda Municipal e do
Projeto Musicultura. Integração da comunidade escolar através de gincanas, comemoração ao dia
da criança com brinquedos do SESC, do professor, comemoração semana farroupilha, sete de
setembro, festa junina dentre outras.

PROGRAMA: INCENTIVO A PERMANENCIA DO HOMEM NO CAMPO
Manutenção das atividades da Secretaria, mantendo os serviços da Patrulha Agrícola com
seguintes máquinas: retro escavadeiras, tratores de pneus e esteira, motoniveladora, carregador,
caminhões, carretões, ensiladeiras, grade arradora, distribuidor de adubo orgânico liquido,
classificador de sementes, lancer de calcário e ureia e outros equipamentos beneficiando os
agricultores Pontepretenses, foram desenvolvidas ações pelo Município, objetivando melhorar a
produtividade.
Foram adquiridas doses de vacinas da febre aftosa e distribuídas para todos os agricultores que
não se enquadram no pronaf e com isso não recebem a vacina gratuita do Estado. Foram
custeadas parte de inseminações para o rebanho de gado leiteiro e vara suína, além de custear
parte da produção de silagem e feno.
Foi desenvolvido em parceria com o Governo Estado o programa de captação de água e irrigação.
Também foi desenvolvido na mesma linha o programa de piscicultura em parceria agricultor,
Município e Governo do Estado.
Na ideia de manter o desenvolvimento do campo, foi elaborado e desenvolvido o programa de
agricultura conectada, além de desenvolver o Programa de Incentivo à Expansão Agrícola com o
benefício de horas de trator esteira, bem como incentivo a instalação de salas de ordenhas.
O município também atuou na ajuda de custos para melhoramento de redes de energia elétrica.
Manteve-se o benefício do programa habitação rural.

PROGRAMA: NENHUMA RESIDENCIA SEM ÁGUA POTÁVEL
Foram mantidos todos os 14 poços artesianos com tratamento de água com cloro e o poço
artesiano da sede com tratamento de cloro e flúor, com reposição de moto bomba, quadro de
comando e revitalização de poços, e análises periódicas das condições da água.

PROGRAMA: DESENVOLVER INDUSTRIA E O COMERCIO NO MUNICIPIO
Geração de emprego e renda, incentivo a industrialização, bem como benefícios para implantação
de agroindústrias, construção do parque de eventos, manutenção o berçário industrial e realização
da expoponte e da campanha comprando em ponte preta dá prêmios

PROGRAMA: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
No que se refere a este programa, o departamento de Meio Ambiente do município desenvolveu
diversas atividades, dentre elas:
- Licenciamentos ambientais em propriedades rurais;
- Fiscalização de modo geral;
- Distribuição de mudas de árvores para as crianças em comemoração ao Dia das Crianças;
- Campanha para coleta e destinação de pilhas, eletrônicos e pneus e demais materiais em
comunidades do município, serviço este com a colaboração de uma empresa terceirizada;
- Atendimento ao público auxiliando no encaminhamento de projetos e esclarecendo diversas
dúvidas;
- Coleta e destinação de embalagens de agrotóxicos.

PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL
No Programa de Atenção Integral a Família (PAIF), foram acompanhadas as famílias integrantes
do Programa Bolsa Família, BPC e pessoas com necessidades especiais.
Contribui para a efetivação da Política de Assistência Social como política pública garantidora de
direitos de cidadania e promotora de desenvolvimento social, na perspectiva da preservação e
superação das desigualdades e exclusão social, tendo a família como unidade de atenção integral
através de programas, projetos e serviços.
Cerca de 1% da população do município possui algum tipo de deficiência, seja ela física,
auditiva, visual ou mental.
Poucos recebem o BPC em virtude de não passarem na perícia médica, ou devido à renda familiar
ser superior a estabelecida em lei.
No grupo de Convivência com Pessoas com Necessidades Especiais realizado semanalmente são
desenvolvidas diversificadas atividades com o segmento e familiares, acompanhados por técnicos

e coordenação do CRAS, são realizadas atividades pedagógicas, recreativas, de artesanato e de
lazer.
Este Programa busca a melhoria da qualidade de vida e a inclusão social e comunitária. Em 2014
foram atendidas semanalmente três pessoas com deficiência e seus familiares. E pessoas com
outras dificuldades. O atendimento é realizado no CRAS e estas pessoas recebem material,
transporte, lanche e acompanhamento técnico dos profissionais que atuam no Centro de
Referência da Assistência Social.
Seguidamente outras famílias necessitam de acompanhamento e recebem este através de
atendimentos individualizados e visitas domiciliares. Bem como, encaminhamentos para outros
setores.
O núcleo familiar é reconhecido como espaço de desenvolvimento por excelência do ser humano,
no entanto perante as vulnerabilidades sociais necessitam de maior atenção da sociedade como
um todo. A concentração maior das famílias vulnerabilizadas de nosso município está no meio
rural.
Foram atendidas aproximadamente 30 famílias no programa Bolsa Família, garantindo melhoria
das dificuldades socioeconômicas com o repasse direto de recursos a estas famílias e
quinzenalmente são atendidas em grupo pelos técnicos do CRAS onde recebem orientações sobre
condicionalidades, assuntos de interesse do grupo e também são realizadas atividades de
artesanato, cultura e lazer. Além das reuniões quinzenais as famílias são periodicamente visitadas
pelos técnicos visando monitorar e orientar.
No Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) foram atendidos cerca de 14
grupos, ou seja, 280 pessoas por mês. Grupos de crianças e adolescentes, mulheres, e idosos. Em
diferentes oficinas como: manicure e pedicure, dança, escolinha de futebol, artesanato, pintura,
jardinagem e produtos de higiene e limpeza.
O município possui atualmente aproximadamente 280 idosos acima de 60 anos e 112 participam
do Grupo de Convivência, sendo que o grande número é proveniente do meio rural.
Os idosos são atendidos quinzenalmente e recebem orientações através de palestras com técnicos
e convidados sobre os mais diversos temas. O grupo tem como objetivo fazer com que estes
idosos possam acessar seus direitos, obter troca de experiências, crescimento pessoal e grupal,
oportunizando melhorias na qualidade de vida tanto em relação a comunidade, como com suas
famílias garantindo sua inclusão social. Também são realizadas visitas domiciliares, atendimento

e encaminhamentos para outros serviços. O atendimento é realizado em espaço próprio e
adequado, sendo que realizam ainda atividades de lazer e recebem lanches.
Foram realizados no CRAS diversos atendimentos individuais e grupais por profissional de
psicologia e assistência social, palestras, atividades esportivas, de lazer e entretenimento, visitas
domiciliares e encaminhamento para outras políticas públicas visando garantir direitos. Os grupos
recebem todo o material utilizado nas atividades e lanches diversos, instrutores ou monitores que
são custeados com recursos do CRAS e SCFV advindos do Governo Federal e Municipal. Com
os recursos do governo estadual repassados através do FEAS, foram adquiridos equipamentos
para mobiliar o CRAS.

BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Destinado a famílias ou pessoas que se encontram em vulnerabilidade social ou econômica
temporária devidamente regulamentado por lei Municipal. Dentre os benefícios cedidos citamos:
cestas básicas, auxílio funeral, fornecimento de materiais de construção para pequenas reformas
nas residências e auxilio natalidade, oferecemos atendimento individual e são realizadas visitas
domiciliares sempre que necessário pelos técnicos do CRAS. Para ofertarmos os benefícios
eventuais sempre realizamos estudo social elaborado pelo técnico assistente social.

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS
Visa fortalecer a participação comunitária e governamental no controle social da política
municipal de assistência social para discutir, estabelecer normas e fiscalizar a prestação de
serviços sociais públicos e privados no Município. As responsabilidades dos Conselhos estão
definidas por lei. No Regimento Interno são detalhadas as responsabilidades que assumem os
conselheiros, que representam suas categorias. A manutenção dos Conselhos é realizada pelo
Munícipio que arca com todas as despesas para que estes possam prestar seus serviços, bem
como todas as demais atividades dos Conselhos como reuniões, espaço físico, equipamentos,
capacitações, cursos, participações em Conferências etc. O conselho Municipal de Assistência
Social, utiliza 3% dos recursos provenientes do IGD, recurso este que deve obrigatoriamente ser
aplicado para este Conselho.

PROGRAMA: ATENDIMENTO A SAÚDE
Quanto aos atendimentos médicos, ambulatoriais e hospitalares, no primeiro nível do sistema de
saúde, foi mantido convênio para internações e procedimentos hospitalares com os Hospitais
Santa Terezinha e São Judas Tadeu.
No convênio com o Banco de Sangue, foram atendidos 100% da população que necessitou de tais
serviços, sendo organizado pelo município pessoas para doação de sangue.
Na Vigilância Sanitária, foram realizadas visitas à estabelecimentos e 72 coletas de água nos
Poços Artesianos do Município, as quais foram enviadas a 11ª CRS para realização de análises
bacteriológicas, de turbidez e de flúor. Também foram realizadas as coletas mensais para envio a
empresa que presta serviços de análise de agua nos 14 poços artesianos que abastecem a
população Pontepretense e atendimentos as denúncias recebidas;
Na Vigilância Ambiental foram realizadas 1.063 visitas de levantamento de índice. Em 8 pontos
estratégicos, foram realizadas quinzenalmente totalizando 144 visitas/ano. Também foram
realizadas semanalmente visitas em 09 armadilhas para verificação de possíveis criadouros ou
reservatórios de mosquito da dengue.
A equipe da odontologia é composta por 01 dentista e 01 auxiliar, onde são desenvolvidos
diversos procedimentos como restaurações, prevenções, entre outros. Na sede o atendimento é
realizado todos os dias com exceção das terças-feiras pela manhã e quartas feiras à tarde, onde o
atendimento é realizado nas UBS de Souto Neto. Nas escolas são realizadas palestras de higiene
bucal e escovação supervisionada com intuito de prevenir cáries e outros problemas bucais.

As ações realizadas no sistema de saúde, no exercício de 2014, foram às seguintes:
AÇÕES

Nº DE PROCEDIMENTOS

Consultas médicas básicas

4.313

Consultas médicas especializadas

1.425

Consultas odontológicas individuais
Ações executadas por equipe de enfermagem
Exames especializados
Exames básicos
A equipe do PSF realizou 5.303 visitas domiciliares.
Foram atendidas em torno de 12 gestantes.

540
8.830
160
3.422

O município acompanha hipertensos e diabéticos com distribuição de medicamentos através da
farmácia popular e da UBS.
No controle epidemiológico foram realizadas campanhas:
Polio e SCR totalizando 76 crianças vacinadas;
Gripe atendimento 312 pessoas entre idosos, crianças e portadores crônicos;
HPV: 21 meninas;

PROGRAMA: ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE
Atendimento especializado
O atendimento especializado deu-se com consultas especializadas pela Central de especialidades,
pelo convenio UNIMED por profissionais que não atendem na central. Foram autorizados
exames com auxilio financeiro de 50% do valor para os que não têm pelo SUS. Ainda foi
fornecido medicamentos especiais e distribuídos junto a UBS/Farmácia.

PROGRAMA: ATENDIMENTO A SAUDE DA FAMILIA
A estratégia saúde da família é composta por 01 médico, enfermeira e técnico em enfermagem, e
06 agentes comunitários de saúde, com cobertura de 100% do município, aonde os mesmos
desenvolvem atividades no campo, bem como, visitas domiciliares, grupos e também alguns
procedimentos quando necessário.

PROGRAMA: GESTÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE
Vigilância Epidemiológica: aplicação de vacinas tanto do calendário básico como campanhas;
notificações de doenças compulsórias;
Vigilância Sanitária: executado fiscalizações aos estabelecimentos comerciais no controle da
qualidade dos alimentos, em sistema de abastecimento no controle da qualidade da agua, coleta
de amostra de agua tratada para análise laboratorial e atendimentos as denúncias recebidas;
Vigilância Ambiental: levantamento no índice em 100% da área urbana. Visita semanal aos 08
pontos estratégicos para verificação de possíveis criadouros do mosquito da Dengue e visita
semanalmente às armadilhas instaladas no Município.
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DA APLICAÇÃO DOS RESURSOS DO MDE/FUNDEB

3.1

ORÇAMENTO

3.1.1

PREVISÃO

A Lei de Meios de 2014 estimou que a receita proveniente de
arrecadação de impostos, transferência resultante de impostos e dívida ativa tributária
correspondente a impostos, seria de R$ 8.997.000,00, de acordo com o artigo 212 da Constituição
Federal e o caput do artigo 69 da Lei nº 9394, os 25% previstos na Constituição Federal
equivalem a R$ 2.249.250,00.
.
3.1.2

EXECUÇÃO

Durante o exercício de 2014, o comportamento da receita acima
mencionado foi o seguinte:
RECEITA

25% - ART.212
CF
14.789,66

IRRF

ORÇADA
77.500,00
27.000,00

ARRECADADA
59.158,63
71.003,23

ITBI

45.000,00

53.800,63

13.450,16

ISS

100.000,00

87.172,05

21.793,01

ICMS

2.300.000,00

2.249.412,95

562.353,24

IPVA

140.000,00

141.149,95

35.287,49

6.010.000,00

6.044.433,05

1.511.108,26

243.000,00

268.102,99

67.025,75

2.000,00

1.527,90

381,98

IPI EXP.

32.000,00

40.439,37

10.109,84

Lei Compl. 87/96

16.500,00

17.070,24

4.267,56

Multas/Juros Imp.
Multas/Juros Dív. Ativa de
Impostos

2.000,00

200,13

50,03

1.000,00

929,21

Receita Dívida Ativa Impostos

1.000,00

6.334,10

IPTU

FPM
FPM - 1%
ITR

TOTAL

17.750,81

232,30

8.997.000,00

9.040.734,43

1.583,53
2.260.183,61

3.2

DESPESA

3.2.1 MDE - EXECUÇÃO
A execução dos diversos projetos e atividades com a Educação,
colocados a disposição da Municipalidade, serão agora relacionados com seus devidos
investimentos/gastos.
PROJETO/ATIVIDADE

COMPUTÁVEL ART. 212

2119 - Manutenção da Secretaria de Educação
2120 - Manutenção do Transporte Escolar Fundamental

79.896,13
135.277,10

2121 - Manutenção do Ensino Fundamental

498.286,13

2122 - Manutenção do Laboratório Informática

731,70

2123 - Manutenção da Educação Infantil

94.718,65

2124 - Manutenção do Transporte Escolar Infantil

10.511,05

2125 - Aquisição de Material Pedagógico

2.755,75

1025 - Construção de Escola de Ensino Fundamental

618,13

2018 - Manutenção do Transporte Escolar Médio

54.910,21

TOTAL - MDE

877.704,85

RENDIMENTOS

1.874,94

PERDA FUNDEB

1.400.089,13

TOTAL DAS DEPESAS

2.275.919,04

Restos Pagar 2013

14.948,00

TOTAL DAS DEPESAS

2.290.867,04
Com o demonstrativo acima, percebeu-se a aplicação do mínimo

constitucional, confrontando as receitas e as despesas houve a aplicação de 25,34% das receitas
dos impostos e transferências dos impostos em MDE.

3.2.2. FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS E APLICAÇÃO
Recursos
SALDO EM 31.12.2013
Transferências Correntes
Rend. Aplic. Financeira – FUNDEB

2014
0,00
1.698.806,47
1.579,28

Recursos Próprios Repassados

19.443,14

TOTAL DE RECURSOS

1.719.828,89

APLICAÇÃO
Despesas com Pessoal do Magistério

256.694,15

Outras Despesas – obrigações patronais

61.466,33

Obrigações patronais - pagas com rendimento

-1.579,28

Perdas com Fundeb

1.400.089,13

TOTAL DA APLICAÇÃO

1.719.828,89

SALDO EM 31.12.2014

0,00

GASTO COM PESSOAL

318.160,48

Receita Total do Fundo excluído a perda

300.296,62

Valor legal mínimo (60%)

180.177,97
3.2.3 TOTAL GERAL DE GASTOS COM EDUCAÇÃO

Despesas

Valor

Gastos com MDE
Gastos com FUNDEB

574.492,87
318.160,48

Perda com FUNDEB

1.400.089,13

Total

2.292.742,48

(-) Gastos com rendimentos de MDE e FUNDEB
TOTAL DE INVESTIMENTOS

1.874,94
2.290.867,54

PERCENTUAL GASTO

25,34%

4

DA GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

4.1
4.1.1

ORÇAMENTO
PREVISÃO

A Lei de Meios de 2014 estimou que a receita proveniente de
arrecadação de impostos, transferência resultante de impostos e dívida ativa tributária

correspondente a impostos seria de R$ 8.754.000,00 de acordo com a EC 29, os 15% equivalem a
R$ 1.313.100,00.

4.1.2 EXECUÇÃO
Durante o exercício de 2014, o comportamento da receita acima
mencionado foi o seguinte:
RECEITA

ORÇADA

ARRECADADA

15%

IRRF

77.500,00
27.000,00

59.158,63
71.003,23

10.650,48

ITBI

45.000,00

53.800,63

8.070,09

ISS

100.000,00

87.172,05

13.075,81

ICMS

2.300.000,00

2.249.412,95

337.411,94

IPVA

140.000,00

141.149,95

21.172,49

6.010.000,00

6.044.433,05

906.664,96

2.000,00

1.527,90

229,19

IPI EXP.

32.000,00

40.439,37

6.065,91

Lei Compl. 87/96

16.500,00

17.070,24

2.560,54

Multas/Juros Imp.

2.000,00

200,13

30,02

Multas/Juros Dív. Ativa de Impostos

1.000,00

929,21

139,38

Receita Dívida Ativa Impostos

1.000,00

6.334,10

950,12

IPTU

FPM
ITR

TOTAL

8.754.000,00

8.772.631,44

8.873,79

1.315.894,72

4.2 DESPESA
4.2.1 EXECUÇÃO
A execução dos diversos projetos e atividades com a Saúde,
colocados a disposição da Municipalidade, serão agora relacionados com seus devidos
investimentos/gastos.
PROJETO/ATIVIDADE
2143 - Manutenção da Secretaria da Saúde
2144 - Conservação de Próprios da Saúde
2145 - Manutenção da Assistência Medica e Ambulatorial
2146 - Internações Hospitalares

COMPUTÁVEL EC 29
69.874,11
1.342,68
653.051,71
48.155,09

2147 - Atendimento Odontológico

13.465,34

2148 - Distribuição de Medicamentos

205.867,77

2149 - Atendimento Especializado

163.810,70

2150 - Complementação ao SUS

5.052,45

2151 - Manutenção do PSF

99.867,00

2152 - Manutenção do PACS

23.884,76

2153 - Manutenção da Vigilância Sanitária

22.382,11

2154 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica

28.388,74

2166 - Saúde da Família

-

2167 - Saúde Mental

2.555,10

1014 - Aquisição de veículos e Ambulância
Pagamento de Restos a Pagar

780,00

TOTAL

1.338.477,56

(-) Rendimentos Aplicações Financeiras

1.093,51

TOTAL LIQUIDADO

1.337.384,05
15,24%

Percentual de Despesas Liquidadas com ASPS

Com o demonstrativo acima, percebeu-se a aplicação
do mínimo constitucional, confrontando as receitas e as despesas houve a aplicação de 15,24%
das receitas dos impostos e transferências dos impostos em ASPS.

Sendo o que tinha a informar para o momento,
coloco-me ao inteiro dispor desse Colendo Tribunal de Contas para outras informações que se
fizerem necessárias.

Ponte Preta, março de 2015.

Ademir Márcio Sakrezenski
Prefeito Municipal
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