
                                              

 

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO  

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO  

DO PODER EXECUTIVO 

(que acompanha a prestação de contas do prefeito) 

(Art.7º Da IN 20 TCESC) 

 

ANEXO II 

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO 

PODER EXECUTIVO (que acompanha a prestação de contas do prefeito) 

 

Conforme prevê a instrução normativa nº TC-0020/2015, art. 7º, II, da Egrégia Corte de Contas do 

Estado de SC, encaminha-se o Relatório sobre as contas do Município de Peritiba. 

SC relativamente ao exercício de 2016. 

 

I - Informações e análise sobre matéria econômica, financeira, administrativa e social 

 

a) Análise da situação Econômica e financeira do Município 

 

Principais indicadores financeiros e econômicos: 

1) Liquidez 

Financeira 

3.690.823,53 

950.635,69 
 

3,88 

2) Liquidez Corrente 3.962.137,52- 126.024,61 – 226,00 

626.866,20 
 

6,11 

3) % despesa 

corrente s/ receita 

corrente 

11.643.131,52 

13.723.999,08 
 

 

0,85 

4) Evolução do PL 16.177.875,20 

15.837.357,72 

1,02 

 

1) Liquidez Financeira:  Esse quociente atende a determinação legal inserida no §2.º, do art. 

43, da Lei n.º4.320/64, sendo positivo apura-se um superávit financeiro. No indiciador acima 

pode se interpretar que para cada R$ 1,00 de obrigação (dívidas e compromissos), existem 

R$ 3,88 de disponibilidade para sua quitação.  

 

2) Liquidez Corrente: reflete a capacidade de pagamento do Município no curto prazo (caixa, 

bancos, clientes, estoques, etc.) para pagar suas dívidas circulantes (fornecedores, 

empréstimos e financiamentos a curto prazo, contas a pagar, etc.) conforme tabela acima 

observa-se que  para R$ 1 de dívidas há R$ 6,11 de recursos disponíveis. 

 

3) % despesa corrente s/receita corrente: Observa-se que a Receita Corrente recebida é maior 

do que a Despesa Corrente realizada, portanto, a diferença representa um superávit corrente 

de 0,85%. No exercício de 2017 as Receitas Correntes apresentaram um valor de R$ 



                                              

 

13.723.999,08 e as Despesas Correntes um valor de R$ 11.643.131,52, gerando um superávit 

corrente de R$2.080.867,56. 

4) Evolução do PL: é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus 

passivos, indica que o PL cresceu no exercício em 1,02%  ou seja teve um aumento de R$ 

340.517,48. 

 

b) Análise sobre a situação administrativa 

Política de RH: 

 

CONTROLE PONTO: 

O modelo de gestão e da estrutura organizacional da Administração Pública Municipal, 

estabelecido pela Lei Complementar nº 39/2012, de 21 de setembro de 2012, prevê que “tem a 

competência de executar as atividades relacionadas à política de administração de recursos 

humanos, principalmente no que se refere o art. 14 : 

V – controlar a carga horária e o ponto dos servidores municipais; 

 

No Parecer n.º68/2015 – foi criado um Roteiro de Procedimentos Básico do R.H o qual 

dispõe sobre as normas e procedimentos. Orientou-se observar o disposto no art. 50 a 53 da Lei 

nº1223 – Estatuto dos Servidores Públicos, regime de frequência é diário e mecânico, ou, nos casos 

indicados em regulamento, por outra forma que vier a ser adotada.  Cabe ao titular de cargo de 

provimento efetivo,  ocupante de cargo em comissão, função, admitido em emprego de natureza 

temporária (ACT), terceirizado, bolsista e estagiário, o registro diário da frequência.  

 

Em 2016 O Controle Interno tendo em vista Orientação-Controle de Frequência por parte do 

Tribunal de Contas do Estado de SC- TCE/SC, expediu a Orientação n.º11/2016, recomendando o 

caso não haja Cartão de Ponto Eletrônico o que é o nosso caso, que  proceda à implantação 

imediata de registro de frequência de seus servidores através de rigoroso controle formal e diário 

da frequência, de maneira que fique registrado em cada período trabalhado os horários de entrada 

e saída, ressaltando-se que, quando o registro se der de forma manual, o ideal para evitar registro 

posterior ao dia trabalhado é a utilização de livro-ponto por setor ou lotação, com o registro 

obedecendo à ordem cronológica de entrada no local de trabalho, rubricado diariamente pelo 

responsável do órgão ou setor, em obediência aos princípios da eficiência e moralidade contidos o 

art. 37, caput, da Constituição Federal. 

 

Atualmente o Município adotou o Livro ponto nos setores: Craas, Centro Administrativo, Cultura, 

Educação e Conselho Tutelar. Na Secretaria de Serviços Municipais e Secretaria de Saúde, é 

adotado folha ponto ou cartão ponto. O fechamento do registro de frequência é realizado sempre 

até o dia 21 de cada mês, encaminhado ao R.H. para conferencias: carga horária, faltas, horas extras 

etc. 

Para 2017, foi planejado a implantação de Ponto Eletrônico em todos os setores. 

 

 



                                              

 

SOBREAVISO 

Autorizada pela Lei 1935/2013 de 12 de Março de 2013, e alterada pela Lei n.º2005/2014 de 

08/10/2014, combinada com a LC n.º14/2009, destinado a ocupantes dos cargos de: Motorista, 

técnico em enfermagem, auxiliar de enfermagem, enfermeira e médico, para cumprir o encargo da 

prestação do sobreaviso, fora do horário normal de trabalho, conforme escalas elaboradas pela 

Secretaria de Saúde. 

A remuneração do sobreaviso é mediante relatório elaborado pelo respectivo Secretário da Saúde, 

informando o nome dos servidores que prestaram o sobreaviso durante o mês, quantidade de dias, 

encaminhado ao R.H. para pagamento. E demais orientações conforme Parecer n.º68/2015.  

 

PROMOÇÃO POR APERFEIÇOAMENTO OU CAPACITAÇÃO 

É a que consta na Seção II-Promoção por Aperfeiçoamento ou capacitação, art. 20, Capítulo I – Do 

Desenvolvimento Funcional do Magistério, Título IV, da LC n.º49/2013 de 30 de outubro de 2013. 

A promoção dar-se á a cada 2 anos de efetivo exercício no cargo, e corresponde a 1% sobre 

o vencimento base, para o limite de 80 horas de cursos presenciais com certificados que 

apresentarem 100% de frequência.  

O Servidor deverá cadastrar requerimento na Secretaria de Administração e Finanças, até 

o dia 30 de setembro de cada ano. 

Até 30 de setembro de cada ano será nomeada comissão composta por 03 membros 

efetivos, sendo 02 representantes da Secretaria Municipal de Educação, para proceder à avaliação. 

(repete se isto dois anos) 

E a concessão se dará no terceiro ano a partir do 1.º dia do mês de janeiro do ano seguinte, 

através de Portaria do Poder Executivo Municipal. 

Cadastrar no RH a data de vigência (data da entrada do requerimento no Setor de 

Protocolo do órgão ou entidade de exercício), o enquadramento do percentual e a base de cálculo, 

conforme tabela. 

PROMOÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 

É a que consta na Seção III-Promoção por Tempo de Serviço, art. 22, Capítulo I – Do 

Desenvolvimento Funcional do Magistério, Título IV, da LC n.º49/2013 de 30 de outubro de 2013, e 

no art. 65 da Lei LC n.º39/2012, do quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal. 

A promoção dar-se á a cada 3 anos de efetivo exercício no cargo, e corresponde a 5%, com 

progressão de uma classe para outra, dentro do mesmo nível. 

 ESTÁGIO PROBATÓRIO 

É o período de três anos seguintes à posse, dentro do qual o servidor público deve 

demonstrar condições para o desempenho do cargo, no que se refere a atributos de moralidade, 

assiduidade, disciplina e eficiência. Durante este período uma comissão designados coordena a 

avaliação especial de desempenho.  



                                              

 

A regulamentação do estágio probatório para o Poder Executivo Municipal  é feita por 

Decreto, disposto ainda no art. 19 e 20 da Lei 1223 – Estatuto dos Servidores; Art. 60 da LC 

n.º39/2012 . 

REGIME JURIDICO 

 Regime Jurídico 

É o conjunto de Normas/Leis com base na qual são definidos os direitos, deveres e demais 

parâmetros que devem regular o relacionamento funcional entre o Município e os servidores 

públicos estatutários, sejam titulares de cargo efetivo ou de cargo de provimento em comissão.   O 

Regime jurídico dos servidores é o estatutário e o sistema de previdência  o Regime Geral da 

Previdência Social.  

Os litígios entre Município e empregado são dirimidos pela Justiça do Trabalho.  - art. 114, 

I, da CF. 

No Município de Peritiba temos um Estatuto e um Plano de Carreira do Magistério, e 01 

Plano de Cargos e Salários, a saber: 

1. Lei 1.223/99 – Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais. Rege a vida funcional 

de todos os servidores públicos, que deve ser sempre trabalhado juntamente com o 

Plano de Carreira e Vencimentos ou Plano de Cargos e Salários dos servidores 

públicos do respectivo órgão ou entidade. 

1.1 – Lei n.º1406/2002: Altera o §3º e §4º do art. 68 da Lei nº 1223, de 2 de 

dezembro de 1999. 

       1.2 – LC n.º14/2009: Dispõe sobre a alteração da Lei 1223, de 2 de dezembro de 

1999. 

 

2. Lei Complementar N.º49/2013 -  Plano de Carreira e Remuneração do Magistério 

Público Municipal do Município de Peritiba/SC, cujo quadro é composto pelos cargos 

de Professor, Professor Nível Especial, Monitora de Creche, Coordenador Pedagógico 

e Diretor de Escola. E suas alterações posteriores sendo: 

2.1 – LC n.º50/2013 -  Altera a redação do art. 47, da LC n.º49/2013, de 30 de Setembro 

que “dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público 

Municipal.” 

 

3. Lei Complementar N.º39/2012 - Define a estrutura administrativa, quadro de pessoal, 

matéria correlata e dá outras providências”. E suas alterações posteriores sendo: 

3.1 – LC n.º 42/2012 – Altera dispositivos da LC n.º39/2012 – Cargos Temporários 

 3.1.1 – LC n.º59/2015 –Altera o Anexo IV – dos cargos temporários 

3.2 – LC n.º43/2013 – Cria Cargo de Provimento Efetivo  

 

    3.3. – LC n.º 45/2013 – Cria cargos em caráter temporário e dá outras providências.  

3.3.1 – LC n.º 60/2015 - amplia vagas na educação em caráter temporário e dá outras 

providências 



                                              

 

3.4. – LC n.º 46/2013 -  Cria cargos de provimento efetivo e dá outras providências. 

3.4.1. – LC n.º 56/2015 - altera dispositivos da lei complementar nº 39-2012 e 46-2013 e 

dá outras providências 

3.5. – LC n.º 48/2013 -  Cria cargos de provimento efetivo e dá outras providências. 

3.6 – LC n.º 52/2014 -  Amplia número de vagas de Servente de Serviços Internos. 

3.7. – LC n.º 53/2014 -  Altera o Anexo III – da L.C n.º39/2012. 

3.8. – LC n.º 55/2014 -  Altera dispositivos da L.C n.º39/2012 e dá outras providências. 

3.9. – LC n.º 56/2015 -  Altera dispositivos da LC n.º39/2012 e 46/2013 e dá outras 

providências. 

3.10. – LC n.º57/2015 -  altera dispositivos da lei complementar nº 39-2015 e dá outras 

providências 

3.11  LC n.º 60/2015 - amplia vagas na educação em caráter temporário e dá outras 

providências 

3.12 – LC n.º 61/2016 - altera dispositivos da lei complementar º 39 de 21 de setembro 

de 2012 e dá outras providências. 

3.13 – LC n.º 63/2016 - altera dispositivos da lei complementar nº 39 de 21 de setembro 

de 2012 e dá outras providencias 

 

Regime Especial/Temporários 

O Regime Especial disciplina uma categoria específica de servidores: os servidores temporários, 

também conhecidos como admitidos em caráter temporário (ACT). Esse regime tem fundamento 

no art. 37, IX, da Constituição Federal e no artigo 18, IX, da Lei Orgânica Municipal/2009, art. 79 da 

L.C n.º39/2012 - Plano de Carreira, que permite, nos termos da lei, a contratação por tempo 

determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Trata-se de 

exceção à regra da necessidade de concurso público (art. 37, II CF), no entanto, o Tribunal de 

Contas e as Leis Municipais que disciplinam a matéria exigem que seja feito um processo seletivo 

simplificado para a escolha do profissional a ser contratado. A L.C n.º39/2012, em seu art. 89, 

parágrafo único, excetua o processo seletivo para os casos de contratação temporária dos 

profissionais da saúde, de área médica, quando na realização dos procedimento seletivo, não 

houver candidatos para o cargo, ou os candidatos aprovados não assumirem por motivo qualquer.  

A relação jurídica funcional é de natureza contratual, sempre com prazo determinado, eis 

que a admissão é temporária. Não há que se falar em cargo público, mas sim de particulares que 

firmam contrato temporário de trabalho com o Município e que desempenham funções públicas. O 

contrato é típico administrativo de caráter funcional.  

No Município de Peritiba, as Leis que disciplinam as contratações, são a LC n.º39/2012 e 

alterações posteriores, sendo a LC n.º45/2013 e LC n.º55/2014 e alterações, aplicável no âmbito do 

Poder Executivo Municipal. 

Como esta forma de admissão depende de situação temporária de excepcional interesse 

público que não possa ser satisfeita com a utilização dos recursos humanos que dispõe a 

Administração Pública Municipal, há de ser comprovada a necessidade da contratação. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#37IX
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#37II


                                              

 

Os contratos temporários regidos pela LC nº 39/2012 podem ter duração de até 24 (vinte e 

quatro) meses, conforme disposto no art. 81. 

Poderão ser usados os cargos do quadro de pessoal permanentes, do quadro do 

magistério e da saúde, conforme art. 80. Os demais cargos temporários estão definidos no ANEXO 

IV desta Lei, exceto nos casos onde a contratação ocorrer nos cargos do quadro efetivo e do 

magistério, onde as vantagens e exigências serão as normais daquele cargo. 

A remuneração do pessoal contratado, nos termos da LC nº 39/2012, será fixada de acordo 

com o valor do vencimento constante no início da carreira relacionada nos planos de cargos e 

vencimentos do serviço público. 

Os ACT’s são vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, disciplinado pela Lei 

Federal nº 8.212/91, e art. 90 da LC n.º39/2012. 

Não poderão ser contratados pelo regime da LC n.º39/2012, aqueles que já forem 

servidores públicos, de qualquer ente federativo (União, Estados, Municípios ou Distrito Federal), 

à exceção das hipóteses em que é constitucionalmente permitida a acumulação remunerada de 

cargos e/ou funções (art. 37, XVI, CR . e inciso XVII do art. 19 da Lei Orgânica Municipal. 

O servidor nomeado, que apresentar documentação falsa ou omitir circunstâncias ou dados 

exigidos por ocasião do ingresso no Serviço Público Municipal, responderá judicialmente por ter 

infringido o disposto no artigo 299, parágrafo 1º do artigo 301 e artigo 302, do Código Penal 

Brasileiro (CPB), sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na Legislação Estatutária. 

 

MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO 

 

Através do Processo Licitatório n.º 58/2015, homologado em 15/12/2015, foi contratada a Empresa: 

BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SEGURANCA,  Nome de 

Fantasia: PORTALMED - SST SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO para emissão dos 

seguintes serviços: 

P.P.R.A – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

L.T.C.A.T – Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho 

P.C.M.S.O. – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 

Os laudos acima foram entregues ao Município com data de 23/02/2016 e encontram-se no 

departamento de Recurso Humanos. 

O PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário – é solicitado a empresa quando da 

requisição do servidor, bem como será providenciado e entregue ao  servidor que tiver direitos 

quando da suas exoneração; 

 

Processos internos: 

O Município de Peritiba (SC) é governado pela prefeita municipal,  eleita por meio do voto para um 

mandato de quatro anos. A prefeita tem uma série de atribuições e responsabilidades, listados 

na Lei Orgânica do Município. A prefeita desempenha suas atividades no Gabinete do Centro 

http://200.192.66.20/alesc/docs/2004/260_2004_lei_complementar_p.doc
http://200.192.66.20/alesc/docs/2004/260_2004_lei_complementar_p.doc
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#37IX
http://www.peritiba.sc.gov.br/governo/index/codMapaItem/6864
http://www.camaraperitiba.sc.gov.br/legislacao/index/detalhes/codMapaItem/2583/codNorma/677
http://www.camaraperitiba.sc.gov.br/legislacao/index/detalhes/codMapaItem/2583/codNorma/677
http://www.camaraperitiba.sc.gov.br/legislacao/index/detalhes/codMapaItem/2583/codNorma/677


                                              

 

Administrativo e exerce o governo por meio de audiências, assinaturas de atos e reuniões 

periódicas com a  equipe de governo, (secretários, cargos em comissão, assessores),  a partir da 

Prefeitura de Peritiba e dos diversos  órgãos  que tem de atender programas e ações da LDO n.º 2101/2016 com 

responsabilidade sobre as contas públicas e transparência sobre seus atos, visando o desenvolvimento social, 

econômico, ambiental, entre outros. 

Quanto aos procedimentos dispostos na Portaria n.º 548 da STN, a Secretaria de Administração e 

Finanças, e a  Contabilidade vem acompanhando os procedimentos e adequação aos prazos e 

normas. 

c) Análise da atuação da gestão em relação aos aspectos sociais 

 

IDHM – Índice do Desenvolvimento Humano 

    Relatório de Índices - Peritiba-SC   

Área: 95,842 Km² - População 2016: 2.880 hab. - Dens. Dem: 31,18hab/km² -  Ano Instalação: 1963 

IDHM e Componentes 1991 2000 2010 

IDHM-Educação 0,302 0,51 0,669 

  - % de 18 anos ou mais com fundamental 

completo 17,47 26,39 41,46 

   - % de 5 a 6 anos na escola 48,77 79,25 100 

    % de 11 a 13 anos finais do fundamental 

REGULAR SERIADO  ou com fundamental 

completo 60,94 96,69 91,35 

    % d 15 a 17 anos com fundamental 

completo 38,24 67,61 69,44 

    % de 18 a 20 anos com médio completo 11,02 40,02 78,91 

IDHM-Renda 0,654 0,663 0,762 

    - Renda per capita (em R$) 467,41 494,07 918,86 

IDHM-Longevidade 0,748 0,831 0,882 

    - Esperança de vida ao nascer 69,88 74,83 77,9 

    (*)http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/peritiba_sc 

  Índice de Gini 

    Índice de Gini - (Renda, pobreza e 

Desigualdade) 1991 2000 2010 

Renda per capita (em R$) 467,41 494,07 918,86 

% de extremamente pobres 8,17 3,38 1,47 

% de pobres 21,94 10,06 6,67 

Índice de Gini 0,53 0,45 0,47 

 

http://www.peritiba.sc.gov.br/estruturaorganizacional/index/index/codMapaItem/50603
http://www.camaraperitiba.sc.gov.br/legislacao/index/detalhes/codMapaItem/2583/codNorma/303957
http://www.peritiba.sc.gov.br/transparencia/index/codMapaItem/6865
http://www.peritiba.sc.gov.br/legislacao/index/index/codMapaItem/7303
https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/390684/Portaria-STN-548-2015-anexo-pipcp/331a2764-dc97-473a-82b0-deb3cdd2380f


                                              

 

É usado para medir o grau de concentração de renda. Ele aponta a diferença entre os rendimentos 

dos mais pobres e dos mais ricos. Varia de 0 a 1, sendo que 0 representa a situação de total 

igualdade, ou seja todos tem a mesma renda, e o valor 1 significa completa desigualdade de renda, 

ou seja, se uma só pessoa detém toda a renda do lugar. 

 

Longevidade, Mortalidade e Fecundidade 1991 2000 2010 

Esperança de vida ao nascer 69,9 74,8 77,9 

mortalidade infantil 25,2 17,6 9,8 

mortalidade até 5 anos de idade 29,1 20,4 11,6 

Taxa de fecundidade total 2,6 2,1 1,6 

A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor a dimensão Longevidade. No 

município crescer 3.1 anos na última década, passando de 74,8 anos, em 2000, para 77,9 anos, em 

2010. 

 

HABITAÇÃO 

Indicadores de HABITAÇÃO 1991 2000 2010 

% de população em domicílios com água 

encanada 88,02 96,62 93,53 

% da população em domicilio com energia 

elétrica 95,87 100 99,39 

% da população em domicilio com coleta de  

lixo 83,3 95,71 99,28 

 

VULNERABILDIADE SOCIAL 

 

Vulnerabilidade Social 1991 2000 2010 

Mortalidade Infantil 25,18 17,6 9,8 

% de crianças de 0 a 5 anos fora da escola 0 70,62 34 

% de criança de 6 a 14 fora da escola 9,97 3,37 1,5 

% de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam, 

não trabalham e são vulneráveis, na população 

dessa faixa 0 4,06 1,56 

% de mulheres de 10 a 17 anos que tiveram 

filhos 1,87 0 1,19 

Taxa de atividade - 10 a 14 anos 0 26,98 24,12 

FAMÍLIA       

% de mães chefes de familia sem fundamental e 

com filho menor, no total de mães chefes de 

familia 25,18 17,6 9,8 

% de vulneráveis e dependentes de idosos 0,7 3,95 1,29 

% de crianças extremamente pobres 12,38 2,6 3,66 

TRABALHO E RENDA       

% de vulneráveis à pobreza 51,4 31,99 15,14 



                                              

 

% de pessoas de 18 anos ou mais sem 

fundamental completo em ocupação informal 0 48,57 44,49 

CONDIÇÃO DE MORADIA       

% da população em domicilio com banheiro e 

água encanada 83,55 97,62 99,7 

 

O Ideb é calculado a partir de dois componentes: taxa de rendimento escolar (aprovação obtida 

pelo censo) e médias de desempenho nos exames padronizados aplicados pelo Inep.(Prova Brasil). 

Calculado de dois em dois anos – INEP/IDEB 

  2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

Ideb Observado 3,7 5,6 5,3 0 6,5 7,2       

Ideb Projetado 0 3,8 4,1 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 5,9 

 

 

VI - Demonstrativo dos restos a pagar, liquidados e não liquidados, existentes ao final do 

exercício, bem como sobre as despesas de exercícios anteriores registradas no Balanço Geral:  

 

 

Por Poder 

Inscritos 

Em 

Exercícios 

Anteriores 

Inscrição 

no 

Exercício  

 

Cancelamento  

 

Pagamentos 

Saldo para 

o Exercício 

seguinte 

Restos a Pagar Processados      

     Executivo 2.000,00 8.092,89 369,95 7.722,94 2.000,00 

     Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Restos a Pagar Não Processados      

     Executivo 7.800,00 283.714,32 22.168,15 231.186,17 38.160,00 

     Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 0,00     

Saldo Total (a+b) 9.800,00 291.807,21 22.538,10 238.909,11 40.160,00 
Quadro 09 – Restos a Pagar por Poder                  Fonte: RREO – Anexo 7 

 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 

Empenhos realizados a conta de Despesas de Exercícios Anteriores no exercício 

FMS  

Data Nº do 

Empenho 

Fornecedor Motivo Valor 

06/09/20

16 

804 Clinica Médica 

Motta Junior Ltda 

Lei n.º2085/16 de 30/08/16. 

O Município conseguiu com profissionais 

médicos desta clinica vários procedimentos 

cirúrgicos a paciente que estavam na fila do 

SUS, porém faz-se necessário realizar 

consulta de avaliação pré-operatória e 

diversos outros fatores. 

1.650,00 

Total 1.650,00 



                                              

 

 

IX - Demonstrativos dos indicadores fiscais da Lei Complementar nº 101/2000, relativos a 

despesas com pessoal, operações de crédito e endividamento e do cumprimento das metas 

fiscais, indicando as razões do não alcance das metas fiscais ou da extrapolação de limites, bem 

como indicação das medidas adotadas para melhoria da gestão e equilíbrio fiscal e para retorno 

aos limites:  

 

GASTOS COM PESSOAL 

 

As Despesas com Pessoal do Município de Peritiba, para cumprimento do limite de 60% da Receita 

Corrente Liquida do Município, conforme artigo 19, inciso III, da Lei Complementar n.º101, de 

04/05/2000, estão representadas a seguir: 

 

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL DO MUNICÍPIO EM RELAÇÃO À RECEITA 

CORRENTE LÍQUIDA – RCL – LRF, art. 55, I “a” -Art. 169, da CF/88) 

Período de Referência: Janeiro/2016 a Dezembro/2016 

RESUMO GERAL 

MUNICÍPIO 

(Consolidado: Poder 

Executivo e Poder 

Legislativo) 

Limites % Valor 

Limite Legal 60,00 8.234.522,63 

Limite Prudencial 57,00 7.822.796,50 

Limite de Alerta 54,00 7.411.070,37 

% do Exercício 48,18  

Despesas a menor do Permitido-

Considerando Limite Prudencial 

 1.230.745,13 

PODER EXECUTIVO 

(Consolidado: Prefeitura e 

Fundos Municipais) 

Limite Legal 54,00 7.411.070,37 

Limite Prudencial 51,30 7.040.516,85 

Limite de Alerta 48,60 6.669.963,33 

% do Exercício 45,25  

Despesas a menor do Permitido-

Considerando Limite Prudencial 

 829.967,59 

PODER LEGISLATIVO Limite Legal 6,00 823.452,26 

Limite Prudencial 5,70 782.279,65 

Limite de Alerta 5,40 741.107,04 

% do Exercício 3,33  

Despesas a menor do Permitido-

Considerando Limite Prudencial 

 325.299,25 

Quadro – Demonstrativo de Despesa com Pessoal Resumido 

 

Dívida Consolidada Líquida1 

 

Considera-se DÍVIDA FUNDADA OU CONSOLIDADA àquela que compreende que os 

compromissos de exigibilidade superior a 12 (doze) meses contraídos mediante emissão de títulos ou 

                                                 
1
 RGF – Anexo 2 (LRF, art, 55, inciso I, alínea “b”) 



                                              

 

celebração de contratos para atender a desequilíbrio orçamentário, ou a financiamento de obras e 

serviços públicos, que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate. (§ 2º, Art. 

115, Dec. 93.872/86). A DCL visa assegurar a transparência das obrigações contraídas pelo 

município, como também controlar os limites de endividamento de que trata a LRF, ou seja, 

respeitar a relação entre dívida e sua capacidade de pagamento. O limite estabelecido pelo Senado 

Federal, para os municípios, é de 1,2 x RCL. 

 

 

DÍVIDA 

SALDO DO 

EXERCÍCIO 

ANTERIOR 

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 

Até o 1.º 

Quadrimestre 

Até o 2.º 

Quadrimestre 

Até o 3.º 

Quadrimestre 

Dívida Consolidada 162.389,84 143.126,38 40.328,00 5.346,68 

Deduções 

(Disponibilidades + 

Demais Haveres – 

Restos a Pagar 

Processados) 

2.072.830,94 2.356.809,32 2.541.904,60 3.608.429,05 

(=) Dívida Consolidada 

Líquida 

-1.910.441,10 -2.213.682,94 -2.501.576,60 -3.603.082,37 

Quadro – Divida Consolidada Líquida 

O quadro demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida demonstra que as disponibilidades 

financeiras mais os haveres financeiros menos Restos a Pagar Processados verificados no exercício 

são superiores a dívida estando de acordo com o índice estabelecido pela resolução do Senado 

Federal.  

 

 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 

Não há nada a informar. 

 

 

a) Demonstrativo das metas fiscais, bem como indicação das medidas adotadas para 

melhoria da gestão e equilíbrio fiscal e para retorno aos limites: 

 

METAS FISCAIS 

As Metas Fiscais referidas são aquelas fixadas no anexo de metas fiscais, o qual faz parte da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias, sendo compatibilizado na Lei Orçamentária Anual, a saber: metas anuais 

de receitas, despesas, resultado nominal, resultado primário e montante da dívida pública. Na 

sequência apresenta-se uma análise das metas fiscais. 

 

 

ÍTEM PREVISTO REALIZADO VARIAÇÃO 

RECEITA TOTAL 14.650.000,00
2
 14.689.943,04 0,27% 

                                                 
2
  Conforme previsto nas Metas Bimestrais de Arrecadação para o exercício de 2016, (art. 13 – Lei 101/00). 



                                              

 

DESPESA TOTAL 14.650.000,00
3
 13.904.089,62

4
 -5,36% 

RESULTADO NOMINAL 1.303.110,00
5
 -1.692.641,27 -129,89% 

RESULTADO PRIMÁRIO -1.380.000,00
6
 513.953,06 -37,24% 

DÍVIDA FUNDADA 650.490,00
7
 198.795,50

8
 -69,43% 

Quadro – Metas Fiscais 
Considerando a arrecadação da receita total superou a previsão para o ano em 0,27%, 

sendo que no encerramento do ano anterior a arrecadação havia ficado em 2,61% demonstrando 

que, mesmo em um ano de crise com tendências de queda de arrecadação a gestão realizou esforços 

visando atingir a arrecadação projetada. Destaca-se que este resultado foi superior as reprojeções 

realizadas durante o exercício quando acreditava-se em uma arrecadação a menor ou, no máximo o 

atingimento do valor previsto dada a condição econômica do país neste ano de 2015/2016 marcada 

por inflação alta, recessão, aumento do desemprego e, consequentemente queda na arrecadação nos 

entes federados.  

 

X – Avaliação do cumprimento dos limites constitucionais de aplicação em saúde, educação e 

FUNDEB, previstos nos arts. 198 e 212 da Constituição Federal e Art. ; do ADCT: 

 

REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES 

Demonstrativo da aplicação do percentual mínimo de 60% em despesas com remuneração de 

profissionais do Magistério: 

Retorno do FUNDEB 1.170.603,79 

Rendimentos Financeiros do FUNDEB 4.849,73 

TOTAL 1.175.453,52 

 

Percentual Mínimo de 60% 705.272,11 60,00% 

 

APLICAÇÃO 

Despesas com Remuneração 866.380,30 73,70% 

APLICADO A MAIOR 161.108,19 13,70% 
Quadro – Aplicação de Recursos do FUNDEB 60% 

  

No exercício de 2016 o Município o Município CUMPRIU ao disposto no art. 60 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias acrescentado pela Emenda Constitucional nº 14, § 5º 

relativamente ao percentual de 60%, a serem gastos com a remuneração de profissionais do 

magistério, atingindo 73,70%, ficando a maior o valor de R$ 161.108,19 

                                                 
3Conforme previsto no Cronograma Mensal de Desembolso (art. 8º – Lei 101/00). 
4Despes Empenhada  
5Resultado Nominal previsto para o exercício de 2016. 
6Resultado Primário previsto para o exercício de 2016. 
7 Valor previsto na LDO para o final do Exercício de 2016. 
8 Saldo da dívida até o final do sexto bimestre de 2016. 



                                              

 

 No que se refere ao saldo de recursos em conta bancária, conforme a Lei 11.494, de 20 de 

junho de 2007, art. 21, § 2.º, até 5% dos recursos recebidos a conta do fundo pode ser reprogramado 

para utilização no primeiro trimestre do exercício subsequente. 

 Assim considerando o valor do FUNDEB somando os rendimentos foi de R$ 1.175.453,52 e 

que o saldo de recursos com conta bancária foi de R$ 40.081,90, não ficando saldo em restos a 

pagar e verificou-se que o valor em conta bancária está dentro dos 5% representando 3,40%. 

 

XI - Informação sobre os valores anuais das despesas realizadas referentes a aquisições e 

contratações de bens e serviços, por modalidade de licitação, bem como as decorrentes de 

dispensas e inexigibilidades de licitação:  

 

Modalidade/Forma
Obras e Serviços de 

Engenharia (A)
Compras Contratação de Serviços Total Anual (A+B+C)

Tomada de Preços 909.400,36                              76.252,58             229.838,74                            1.215.491,68             

Pregão Presencial 36.885,53                                1.768.616,50       454.198,50                            2.259.700,53             

Pregão Eletrônico 181.690,72           181.690,72                 

Dispensa de Licitação (Art.24, I e II) 11.695,98                                202.401,80           197.900,28                            411.998,06                 

Inexigibilidade de Licitação 255.081,46           802.662,41                            1.057.743,87             

Total: 957.981,87                              2.484.043,06       1.684.599,93                        5.126.624,86             

Despesas Liquidada Anual

 
 

 

XIV - Informação sobre o quantitativo de contratos de estágio com indicação dos valores mensal 

e anual; 

Vínculo
Quantidade no inicio 

do Exercício

Ingressos No 

Exercício

Desligamentos no 

Exercício(exonera

ções/Aposentador

ias)

Quantidade no Final 

do Exercício

Despesas 

Realizada Anual 

da Folha Por 

Vínculo

Estagiários 4 0 4 0                  12.387,97  
 

Nome 

Valor 

mensal Anual Inicio/Contrato Fim/Contrato Legislação 

Luciana Trentini 

                

514,02  

         

6.151,11  03/03/2015 29/12/2016 

Lei Federal 

11.788,     Lei 

1853. 

Taimara Lohmann 

                

514,02  

         

2.570,11  09/03/2015 31/05/2016 

Mariana 

Hassemer 

                

771,03  

         

3.572,44  22/09/2014 19/05/2016 

Carina Paula 

Hack   

               

94,32  08/09/2015 04/01/2016 

 

Total 

       

12.387,98  

  

  

 

XV - Informações referentes aos contratos de terceirização de mão de obra na administração 

direta e indireta, com detalhamento dos postos de trabalho, respectivas funções e valores 

mensal e anual;  

 



                                              

 

N.º Contrato Nome Contratado Posto de Trabalho Valor Mensal Valor Anual 

23/2016 Severino Vieira Secretaria de Agricultura 1.350,00 15.562,72 

Função: referente contratação de pessoa física para execução de serviços de inseminações 

artificiais em bovinos no município de Peritiba atendidos pela secretaria municipal de agricultura 

do município aos sábados, domingos e feriados nos horários das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 

18:00 conforme proc. Licit. Nº 05/2016 pp nº 05/2016 ct nº 23/2016. 

 

XVI - Demonstrativo dos gastos com divulgação, publicidade e propaganda por meio de 

contratos de prestação de serviços dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal:  

 

 
 

XVII - Relação de convênios com União e Estado realizados no exercício e os pendentes de 

recebimento, indicando o número do termo, data, valor acordado, valor repassado, valor a 

receber, respectivos restos a pagar inscritos em razão do convênio e demais informações 

pertinentes: 

 

Relação de Convênios 2016 
Ente 

Federativo 

Orgão/Entidade 

Concedente 

Nº 

Convênio/Processo 

Data 

Assinatura 

Valor 

Previsto 

para 

Exercício 

Valor 

Recebido 

Valor a 

Receber 

Despesas 

Realizadas 

Restos a 

Pagar 

União Mapa 

 

832596/2016 06/07/2016 292.500,00 292.500,00 0,00  292.500,00 

Aquisição de Rolo Compactador 

União Fundo Nacional 

de Saúde 

11391279000113001 2013 408.000,00 81.600,00 0,00 81.600,00 0,00 

Construção Unidade de Saúde Básica – Gilberto Luiz Dallegrave 

União Fundo Nacional 

de Saúde 

2500001758002011680 2016 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 

Aquisição de equipamentos e mobiliário 

Estado Fundo Social 2016TR00454 18/04/2016 80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 

Construção da Casa Mortuária 

Estado Fundo Social 2016TR00598 28/04/2016 58.500,00 46.650,00 0,00 46.650,00 0,00 

Aquisição de Equipamentos e implementos Agrícola 

Estado Fundo Social 2016TR00633 28/04/2016 99.998,70 86.630,73 0,00 86.630,73 0,00 

Manutenção de estradas vicinais (aquisição de brita e combustível) 

Estado Fundo Social 2016TR00792 16/05/2016 35.600,00 28.500,00 0,00 28.500,00 0,00 

Aquisição de Equipamentos e implementos Agrícola 

Estado Casa 

Civil/Fundam 

2016TR03712 25/11/2014 1.196.017,59 0,00 0,00 914.792,37 281.225,22 

Construção de sistema simplificado de água 

 



                                              

 

XVIII - Relatório sobre eventos justificadores de situações de emergência ou calamidade 

pública, com os reflexos econômicos e sociais, bem como discriminação dos gastos 

extraordinários realizados pelo ente para atendimento específico ao evento, indicando número 

do empenho: 

Não há dados a registrar 

 

XIX - Manifestação sobre as providências adotadas pelo Poder Público municipal em relação às 

ressalvas e recomendações do Tribunal de Contas emitidas nos pareceres prévios dos três 

exercícios anteriores: 

Recomendações em Pareceres prévios anteriores (Últimos três exercícios)(2013,2014,2015 

Processo Recomendações Providência 

@PCP 14/00220316 

(2013) 

Recomendações constantes dos itens 8.1 

e 8.2 

Foram recomendadas/reforçadas as 

providências, com vistas prevenir novas 

irregularidades. 

@PCP 15/00216159 

(2014) 

II - RECOMENDAR ao Responsável 

pelo Poder Executivo a adoção 

de providências imediatas quanto às 

irregularidades mencionadas no 

Capítulo 6 

– Do Fundo dos Direitos da Criança e do 

Adolescente; 

III - DETERMINAR ao Responsável 

pelo Poder Executivo a adoção de 

providências imediatas quanto à 

irregularidade apontada no Capítulo 7 - 

Do 

Cumprimento da Lei Complementar n° 

131/2009 e do Decreto Federal n° 

7.185/2010; 

Diante do exposto, mas principalmente 

considerando que as contas foram 

Julgadas Regulares, tão-somente sendo 

ressalvado que o exame da prestação de 

contas foi efetuado pelo sistema de 

amostragem, entendemos que o presente 

processo deva ser arquivado junto a 

demais documentação da Unidade 

Administrativa. 

 

@PCP 16/00110786 

(2015) 

II - DETERMINAR ao Responsável pelo 

Poder Executivo a adoção de 

providências imediatas quanto à 

irregularidade apontada no Capítulo 7 - 

Do 

Cumprimento da Lei Complementar n° 

131/2009 e do Decreto Federal n° 

7.185/2010; 

Diante do exposto, mas principalmente 

considerando que as contas foram 

Julgadas Regulares, tão-somente sendo 

ressalvado que o exame da prestação de 

contas foi efetuado pelo sistema de 

amostragem, entendemos que o presente 

processo deva ser arquivado junto a 

demais documentação da Unidade 

Administrativa. 

 

 

XXI – Avaliação sobre o cumprimento das Metas e Estratégias previstas na Lei (federal) n° 

13.005/2014 (Plano Nacional de Educação – PNE) e no Plano Municipal de Educação (PME): 

 

Segue arquivo em anexo contendo os dados (Relatório Monitoramento 2015-2016 - Versão 01) 

 

 

XXII - outras informações previamente solicitadas pelo Tribunal de Contas. 



                                              

 

 

- Adoção de providencias ao Processo REP-14/00609442 – quanto a correta liquidação das despesas 

na contratação de serviços de inseminação artificial, onde num primeiro momento foi modificado a 

planilha, constando: data da realização do serviço, endereço produtor, raça do sêmen utilizado, 

número do animal junto ao cadastro da Cidasc, nome e assinatura do proprietário , fiscal do 

contrato e do contratado. 

 

- Acompanhamento do Oficio TCE/DAP n.º8529/2016 –  apurações quanto a possíveis acumulações 

de cargos, empregos, funções  por agente públicos.  

 

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Senhoria. 

Salvo maior Juízo,  

É o parecer.  

 

Peritiba/SC., em 27 de abril de 2017. 

 

 

ADRIANA BOLL 

Auditora de Controle Interno 

 


