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RELATÓRIO CIRCUNSTACIADO DA LEI MUNICIPAL Nº 1365/2019 
LOA 2020 

 
 
 
 
APRESENTAÇÃO 
 
O Governo municipal vem trabalhando no sentido de tornar as informações orçamentárias 
acessíveis ao grande público. Nosso grande desafio é permitir que o cidadão compreenda para 
onde o dinheiro que ele paga em impostos é destinado. É no orçamento que se define o que será 
feito e quanto será gasto pelo Governo para atender às necessidades da população, nas diversas 
áreas, tais como saúde, agricultura, educação, assistência social e outras. 
 
O objetivo desta gestão é simplificar e ampliar a transparência sobre orçamento público, assim, 
contribuiremos para a formação de uma sociedade melhor informada e mais participativa na 
gestão dos recursos públicos.  
 
Sabemos que um documento dessa natureza não tem a intenção de suprir integralmente as 
necessidades de informação sobre o orçamento. Porém, esperamos que esta referência inicial 
permita ao cidadão conhecer a proposta orçamentária para 2020, motivando-o a ampliar seus 
conhecimentos sobre a matéria e influir futuramente na aprovação e execução da despesa 
pública. 
 
Acreditamos que este Orçamento Cidadão, baseado no Projeto de Lei Orçamentária Anual para 
o exercício de 2020, pode permitir uma melhor compreensão de como o processo orçamentário é 
realizado. Entender como esta atividade funciona e participar de sua condução, direta ou 
indiretamente, é uma condição essencial para o exercício da cidadania. 
 
O QUE É ORÇAMENTO PÚBLICO? 
O orçamento público é o instrumento de planejamento que estima as receitas que o Governo 
espera arrecadar ao longo do próximo ano e, com base nelas, autoriza um limite de gastos a ser 
realizado com tais recursos. Ao englobar receitas e despesas, o orçamento apresenta-se como 
peça fundamental para o equilíbrio das contas públicas e indica para a sociedade as prioridades 
definidas pelo Governo, como por exemplo: o gasto com educação e saúde. 
 
O Orçamento é um único documento, constituído por duas partes: Orçamento Fiscal e Orçamento 
da Seguridade Social. A seguir, são apresentados os valores globais de cada um desses 
orçamentos. 
 
R$ 35,7 MILHÕES - ORÇAMENTO TOTAL - PROPOSTA 2020 
 
ORÇAMENTO FISCAL 
No Orçamento Fiscal estão incluídas as despesas dos Poderes Legislativo e Executivo, além dos 
gastos com pagamento da dívida pública. 
 
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 
O Orçamento da Seguridade Social contém as despesas com previdência e assistência social, 
bem como ações e serviços públicos de saúde. Os pagamentos de aposentadorias, pensões e 
benefícios, assim como os gastos com pessoal e encargos sociais da saúde e medicamentos, são 
exemplos de despesas desse orçamento. 
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O PROCESSO ORÇAMENTÁRIO 
 
ELABORAÇÃO 
Cabe ao Poder Executivo a elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA, com base 
no planejamento estabelecido no Plano Plurianual - PPA e na Lei de Diretrizes Orçamentárias - 
LDO vigentes. 
 
O Poder Executivo, por meio da Secretaria de Planejamento e Fazenda Municipal, faz a captação 
e consolidação das propostas de cada Secretaria e dos demais Poderes. Posteriormente, o PLOA 
deve ser encaminhado ao Poder Legislativo para aprovação. 
 
O PPA é um planejamento de médio prazo, que define as estratégias, diretrizes e metas do 
Governo por um período de 4 anos. 
 
A LDO define as metas e prioridades do Governo a serem realizados no ano seguinte. É a lei que 
estabelece a ligação entre o PPA e a LOA. 
 
APROVAÇÃO 
Após o envio do projeto de lei para o Legislativo Municipal, os Vereadores examinam, discutem, 
ajustam, votam e aprovam a proposta orçamentária. O relatório da CMO é apreciado pelo 
plenário. Os Vereadores podem, sob determinadas condições, propor alterações à proposta 
orçamentária (emendas parlamentares). O PLOA poderá ser vetado ou sancionado pelo Prefeito 
Municipal. Em caso de vetos, caberá ao Legislativo Municipal apreciá-los, podendo rejeitá-los ou 
não. Após sancionado pelo Prefeito Municipal, o PLOA se transforma na Lei Orçamentária Anual - 
LOA. 
 
EXECUÇÃO 
Após a publicação do Orçamento, o Poder Executivo tem até 30 dias para editar o Decreto de 
Programação Orçamentária e Financeira. Esse Decreto e suas alterações visa adequar os valores 
da LOA à realidade de cada ano, assegurando, assim, o equilíbrio entre receitas e despesas 
previsto na LDO (meta de resultado primário). Quando o Decreto estipula limitação de despesas, 
ocorre o contingenciamento. 
 
Tanto as receitas como as despesas devem ser revistas ao longo do ano. Na fase de execução, 
os valores aprovados na Lei Orçamentária podem ser insuficientes ou ocorrer necessidades de 
realização de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas. Diante de tais situações, a 
LOA poderá ser alterada no decorrer de sua execução por meio de créditos adicionais. 
 
CONTROLE 
Existem dois sistemas de controle da execução orçamentária: interno e externo. O controle interno 
é realizado pelo órgão no âmbito da própria Administração, dentro de sua estrutura. O controle 
externo é realizado por instituição independente e autônoma, no caso do Município, é exercido 
pelo Legislativo Municipal, auxiliado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE MT 
 
PROJEÇÕES ECONÔMICAS PARA 2020 
Considerando que o PLOA é elaborado no ano anterior de sua vigência, é necessário projetar 
quanto será arrecadado e planejar de que maneira esses valores serão gastos. Para estimar as 
receitas do próximo ano, o Governo faz previsões de alguns indicadores econômicos importantes, 
como, por exemplo, a produção econômica total do país (o Produto Interno Bruto – PIB), a 
inflação, a taxa de juros, a taxa de câmbio, o salário mínimo, entre outras. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avenida Tancredo Neves,799, Centro – CEP 78.510-000 Fone: 066 3561-2800 
CNPJ: 03.238.961/0001-27  -   www.itauba.mt.gov.br 

 

Essas estimativas também servem para determinar quanto será reservado no orçamento para 
algumas despesas. Por exemplo, o valor gasto com aposentadorias depende do salário mínimo, 
as despesas com juros dependem da taxa de juros, algumas despesas sofrem impactos da taxa 
de câmbio e assim por diante. 
 
Inflação Acumulada do Período 
Variação Anual do IPCA 3,90% 
 
Crescimento do PIB 2,20% 
 
Taxa de Câmbio Média 3,80 reais/dólar. 
 
Taxa de Juros Média 5,90% ao ano. 
 
Salário Mínimo R$ 1.039,00. 
 
DEFINIÇÃO DA META DE RESULTADO PRIMÁRIO PARA 2020 
 
COMO É DEFINIDA? 
Um importante passo na elaboração do orçamento para o próximo ano consiste na definição da 
meta de resultado primário, tudo que o Governo arrecada menos o que gasta, sem considerar as 
receitas financeiras e as despesas relacionadas à dívida (juros e amortizações). Comparando com 
um orçamento familiar, o resultado primário de uma família seria o que sobra da renda familiar 
depois de pagar todas as despesas do dia a dia, mas antes de pagar as prestações de 
financiamentos e empréstimos e os juros do cheque especial ou do cartão de crédito. 
 
A definição da meta de resultado primário de um país depende do comportamento esperado das 
receitas e despesas e do nível de endividamento que se pretende obter, geralmente calculado por 
um indicador da relação dívida/PIB. Se o objetivo for diminuir esse indicador, há dois caminhos: 
diminuição da dívida (por meio de superávits) ou aumento do PIB (por meio do crescimento 
econômico). 
 
A meta de resultado primário é fixada após avaliação do cenário macroeconômico para o ano 
seguinte, considerando parâmetros como taxa de juros, taxa de câmbio, crescimento econômico e 
o resultado que deve ser atingido para manter a relação dívida/PIB em nível adequado para o 
país. 
 
Neste contexto, a Lei de Diretrizes Orçamentárias contém o Anexo de Metas Fiscais, no qual é 
apresentada a meta de resultado primário para o exercício a que se refere e para os dois 
seguintes. Para 2020, o Governo Federal propôs ao Congresso meta deficitária de R$ 124,1 
bilhões. 
 
O orçamento do Governo pode apresentar uma das três situações: 
Superávit 
Arrecadou mais do que gastou. 
 
NEUTRO 
Gastou exatamente o que arrecadou. 
DÉFICIT 
Gastou mais do que arrecadou. 
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As Receitas e Despesas no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social. 
Na elaboração do orçamento público, tanto as receitas quanto as despesas são classificadas em 
primárias e financeiras. 
 
As receitas primárias correspondem, em sua maior parte, aos tributos arrecadados e, as despesas 
primárias, aos gastos do governo para manter suas atividades e investir em ações novas. O 
pagamento de servidores públicos, a manutenção de secretarias ou a construção de escolas são 
exemplos de despesas primárias. Já as receitas e as despesas financeiras são as que se 
originam, como o próprio nome diz, de operações financeiras, que, em sua maior parte, são 
empréstimos. 
Anualmente, o Governo Federal pega novos empréstimos para pagar dívidas de anos passados, 
“rolando a dívida”. Se o governo decide pagar menos dívida, fica em condições de gastar mais 
naquele momento, mas no futuro ficará mais endividado, o que pode trazer problemas, inclusive 
inflação, principalmente se a arrecadação futura não aumentar. 
 
RECEITAS PRIMÁRIAS 
Correspondem às provenientes da arrecadação tributária com impostos, taxas e contribuições de 
melhoria. Além disso, o Governo consegue gerar receitas por meio do seu patrimônio, como 
aluguéis e os dividendos que recebe das empresas que controla. 
 
DESPESAS PRIMÁRIAS 
São os gastos do Governo para prover bens e serviços públicos à população (saúde, educação, 
rodovias, por exemplo), além dos gastos necessários para a manutenção da estrutura do estado. 
 
DESPESAS PRIMÁRIAS 
As despesas primárias podem ser obrigatórias ou discricionárias. 
 
OBRIGATÓRIAS 
 
As Despesas Obrigatórias são aquelas que o Município tem a obrigação legal ou contratual de 
realizar, ou seja, são despesas cuja execução é mandatória. Os maiores grupos de despesas 
obrigatórias são pessoal e encargos sociais e os benefícios da previdência social. 
 
DISCRICIONÁRIAS 
 
As Despesas Discricionárias são aquelas cuja execução depende da avaliação ou escolha que o 
Governo faz acerca da conveniência e da oportunidade de sua realização. Por não haver 
obrigatoriedade no dispêndio, a escolha depende da avaliação do governo sobre quais são as 
prioridades da população. 
 
É importante perceber que quanto maiores forem as despesas obrigatórias, menor será o espaço 
de decisão para alocação de recursos no orçamento (despesas discricionárias). 
 
Quem é o responsável pela execução da despesa? 
 
A Classificação Institucional evidencia a distribuição dos recursos orçamentários pelos órgãos e 
pelas unidades orçamentárias responsáveis pela execução. Um órgão ou uma unidade 
orçamentária pode, eventualmente, não corresponder a uma estrutura administrativa, como, por 
exemplo, “Reserva de Contingência”. 
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O Orçamento Programa do Município de Itaúba Estado de Mato Grosso, para o Exercício 
Financeiro de 2020, estima a Receita e Fixa a Despesa em R$ 35.700.000,00 (trinta e cinco 
milhões e setecentos mil reais). 

1 PREFEITURA MUNICIPAL R$ 29.940.000,00 

2 CAMARA MUNICIPAL R$ 1.340.000,00 

3 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL R$ 2.650.000,00 

4 FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL DE ITAUBA R$ 1.770.000,00 

 TOTAL R$ 35.700.000,00 

 
Para determinação do volume de recursos que cada uma das Unidades Gestoras da 
Administração Municipal irá dispor em 2020, foi considerada a evolução da receita dos últimos três 
exercícios, o comportamento da arrecadação no exercício de 2018, e a arrecadação proporcional 
dos últimos 8 meses do exercício de 2019, com perspectivas de 2,20% de crescimento da 
economia e uma inflação anual de 3,90%. 
 
As despesas foram fixadas levando-se em consideração as prioridades estabelecidas na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, os recursos previstos para 2020, a evolução dos custos de manutenção 
de cada um dos órgãos e setores da administração, a geração de despesas oriundas da criação, 
expansão e aperfeiçoamento da ação governamental, os compromissos financeiros com 
amortização e encargos da dívida, a inflação projetada para 2020, medida pela variação do INPC 
em 3,90%, o custo unitário das diversas obras priorizadas para 2020, conforme orçamento e as 
metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
 
I – DAS RECEITAS 

DEMONSTRATIVO DA PARTICIPAÇÃO RELATIVA DAS FONTES DE RECEITA 

ESPECIFICAÇÃO 
 

VALOR 
2020 

PARTICIPAÇÃO 
RELATIVA 

UNIDADE GESTORA – PREFEITURA R$ % 

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias. 4.118.000,00 11,54% 

(-) Descontos Concedidos. -165.000,00 -0,46% 

Receita de Contribuições 2.876.000,00 8,06% 

Receita Patrimonial 115.000,00 0,32% 

Receita de Serviços 659.000,00 1,85% 

Transferências Correntes 28.637.000,00 80,22% 

(-) Deduções para Formação do FUNDEB -3.173.000,00 -8,89% 

Outras Receitas Correntes 241.000,00 0,68% 

Recetias de Capital 2.392.000,00 6,70% 

TOTAL 35.700.000,00 100,00% 

 
DEFINIÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS E RESPECTIVOS PERCENTUAIS. 
UNIDADE GESTORA - PREFEITURA MUNICIPAL – EXERCÍCIO DE 2020. 

 
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS. 
A Receita Tributária estimada para o exercício de 2020 soma R$ 3.953.000,00, representando 
11,07% do Orçamento do Município. Esta fonte representa as receitas próprias como: IPTU, IRRF, 
ITBI, ISSQN, Taxas como: Alvarás de Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, de 
Publicidade Comercial, de Licença para Execução de Obras e Funcionamento de Transportes, 
Taxas de Serviços Cadastrais, Taxas de Cemitério, de Limpeza Pública e outras), Contribuições 
de Melhorias de Pavimentação e Obras e Complementares e Divida Ativa. 
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RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES E CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS. 
Esta fonte de receita estima para o exercício de 2020, R$ 2.876.000,00, representando 8,06% do 
Orçamento do Município e tem como origem a Contribuição Social dos Servidores Ativos Inativos 
e Pensionistas, Contribuição Patronal ao RPPS e Contribuição Econômica para o Custeio do 
Serviço de Iluminação Pública, arrecadada pelo município através da empresa 
CEMAT/ENERGISA. 
 
RECEITA PATRIMONIAL 
Esta fonte de receita para o exercício de 2020 no valor de R$ 115.000,00, representado 0,32 % do 
Orçamento do Município e tem como origem no Rendimento das Aplicações no Mercado 
Financeiro e Alugueis de utilização de Imóveis Públicos. 

 
RECEITA DE SERVIÇOS 
Esta fonte de Receita estima para o exercício de 2020 R$ 659.000,00, representando 1,85% do 
Orçamento do Município e tem origem na cobrança dos serviços de inscrição em concursos 
públicos, de vendas de editais, de outros serviços administrativos, de serviços de captação, 
adução, tratamento, reserva e distribuição de água, religamento de água, e outros. 
 
TRANSFERENCIAS CORRENTES 
As Transferências Correntes estimadas para o exercício de 2020 somam R$ 25.464.000,00, já 
deduzidas às contribuições de 20,00% devidas ao FUNDED, representando 71,33% do 
Orçamento do Município, com destaque para o FPM Fundo Participação dos Municípios e ICMS - 
Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que somam a expressiva quantia de R$ 
14.640.000,00. 
 
O FPM é uma Transferência da União e se constitui na participação dos municípios (24,5%) na 
arrecadação do IPI e IR. O retorno do FPM é determinado pelo nº. de habitantes da cidade. 
 
O ICMS é uma Transferência do Estado e se constitui na participação dos municípios em (25%) 
da arrecadação do ICMS. 75% do retorno do ICMS aos Municípios é determinado pelo valor 
adicionado apurado no movimento econômico e 25% do retorno do ICMS, é distribuído em partes 
iguais a todos os Municípios do Estado. 
 
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 
Esta fonte de receita estima para o exercício de 2020 R$ 241.000,00, representando 0,68% do 
Orçamento do Município e se constitui basicamente de multas administrativas, contratuais e de 
legislação específica, indenizações, restituições e ressarcimentos.  

 
RECEITAS DE CAPITAL 
Esta fonte de receita estima para o exercício de 2020 R$ 2.392.000,00, representando 6,70% do 
Orçamento do Município e se refere as Transferências de Convênios do Estado e da União para 
execução de obras de infra-estrutura, saneamento básico e destinados a Educação e Saúde e as 
Alienações de Bens. 
 
No que tange ainda a receita, cabe destacar a determinação da LRF quanto ao esforço da 
administração na cobrança da dívida ativa. Nesse sentido, evidencia-se que o recebimento 
acumulado até o mês de agosto no exercício de 2019 é de R$ 65.084,60. 

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS LANÇADOS E NÃO ARRECADADOS 

Especificação Saldo Anterior 31/12/2018 Arrecadado até 31/08/2019 Saldo atual 31/08/2019 

Divida Ativa 12.293.873,05 65.084,60 12.228.788,45 
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O quadro acima demonstra o saldo da dívida ativa até 31/08/2019, decorrente de tributos 
lançados e não arrecadados. O estoque da dívida ativa totaliza R$ 12.228.788,45, representa 
34,25% do orçamento da receita total do município. 
 
No exercício de 2020, a administração dará continuidade às medidas administrativas e judiciais 
cabíveis para a cobrança da dívida ativa. 
 
II – DAS DESPESAS 

DEMONSTRATIVO DA PARTICIPAÇÃO RELATIVA DA DESPESA POR UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2020 

UNIDADES GESTORAS 
PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO 

Valor 
R$ 

Partic. Relat. 
(%) 

01 – Câmara Municipal 1.340.000,00 3,75% 

02 – Gabinete do Prefeito 1.291.000,00 3,62% 

03 – Secretaria de Gestão Pública 3.840.000,00 10,76% 

04 – Secretaria de Planejamento, Fazenda e Administração 2.427.330,00 6,80% 

05 – Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 8.818.800,00 24,70% 

06 – Secretaria de Saúde 6.565.900,00 18,39% 

07 – Sec. de Agric., Desenv., Meio Ambiente e Turismo. 1.067.000,00 2,99% 

08 – Secretaria de Ação Social e Cidadania. 1.618.000,00 4,53% 

09 – Sec. de Infraestrutura, Obras, Urb. e Saneam. Básico. 6.936.885,00 19,43% 

99 – Reserva de Contingência 25.085,00 0,07% 

SOMA 33.930.000,00 95,04% 

UNIDADE GESTORA – FUNDAÇÃO HOSPITALAR  % 

10 – Fundação Hospitalar Municipal de Itaúba 1.770.000,00 4,96% 

SOMA 1.770.000,00 4,96% 

TOTAL GERAL  35.700.000,00 100,00% 

 
ALOCAÇÃO DAS DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PARA 2020 
UNIDADES GESTORAS: PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO 

 
CÂMARA MUNICIPAL  
Os recursos alocados nesta Unidade Orçamentária somam R$ 1.340.000,00, representando 
3,75% do Orçamento do Município e se destinam às despesas de manutenção do Legislativo 
Municipal para desempenho de suas funções básicas de legislar e fiscalizar. Além disso, do 
montante de R$ 820.000,00 destina-se ao custeio de despesas com pessoal, que representa 
61,19% do total orçado para o Legislativo, estando, portanto de acordo com o que determina a EC 
nº. 25.    
 
GABINETE DO PREFEITO  
Os recursos alocados nesta Unidade Orçamentária somam R$ 1.291.000,00, representando 
3,62% do total do Orçamento do Município e se destinam às despesas de manutenção do 
Gabinete do Prefeito Municipal para desempenho de suas funções básicas do Prefeito, Vice-
Prefeito e sua assessoria bem como a aquisição veículos, móveis e equipamentos diversos.   
 
Ao Gabinete do Prefeito compete: 
 
I - Coordenar a prestação de serviços e apoio administrativo aos titulares dos cargos 
comissionados integrantes da estrutura organizacional do Gabinete: Controladoria Interna, 
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Assessoria Jurídica/Procuradoria Jurídica, Assessor do Gabinete, Junta do Serviço Militar, Vice-
Prefeito Municipal e Secretaria Adjunta de Gabinete. 
 
II - Demais atividades correlatas 
 
Ao Assessor do Gabinete compete: 
 
I - Prestar assessoramento imediato ao Prefeito e aos Secretários municipais no âmbito do 
controle interno de Administração Pública Municipal; 
 
II - Zelar preventivamente pela qualidade dos processos e produtos intermediários e finais que 
compõem as atividades de Prefeitura, comparando-os com os padrões formalmente estabelecidos 
pelo programa municipal de qualidade; 
 
III - exercer outras atividades correlatas. 
 
A Procuradoria Jurídica e da Assessoria Jurídica do Município compete: 
 
I - Representar a Prefeitura em qualquer foro ou Juízo, por delegação específica do Prefeito; 
 
II - Prestar assessoramento às unidades da Prefeitura, em assuntos de natureza jurídica; 
 
III - proceder análise e preparação de contratos, convênios e acordos em que a Prefeitura seja 
parte; 
 
IV - Elaborar minutas de decretos, projetos de lei, razões de veto e textos para publicação de atos 
oficiais; 
 
V - Organizar e manter atualizado o Centro de Documentação Jurídica da Prefeitura nas áreas: 
Fiscal, Legislativa, Administrativa, Fundiária e Assuntos complementares; 
 
VI - Outras atividades correlatas. 
 
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA 
Os recursos alocados nesta Unidade Orçamentária somam R$ 3.840.000,00, representando 
10,76% do Orçamento do Município e se destinam às despesas com manutenção e encargos com 
a secretaria e do fundo de previdência municipal, aquisição de equipamentos, móveis e utensílios 
para melhoria dos serviços prestados à população, além de manutenção das despesas dos 
serviços gerenciais de capacitação e qualificação de recursos humanos, patrimônio público, firmar 
convênios com órgãos do Governo Federal e Estadual, objetivando o fortalecimento e crescimento 
econômico do município proporcionando a geração de emprego e renda a população do 
município, bem como orientar e supervisionar as demais unidades. 
 
Ao Secretário Municipal de Gestão Pública, na qualidade de titular do órgão central do Sistema 
Municipal de Pessoal e Patrimônio compete: 
 
I - Aprovar normas gerais, orientar e supervisionar a elaboração da programação dos órgãos e 
entidades públicas relativamente a área meio, compreendidos, no Sistema Municipal de Pessoal e 
do Patrimônio Público; 
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II - Orientar e supervisionar a elaboração de estudos especiais destinados à racionalização dos 
serviços-meio, com o fim de reduzir seus custos e aumentar sua eficiência; 
 
III - Coordenar a elaboração da proposta orçamentária da Secretaria; 
 
IV- Praticar todos os atos relativos a pessoal, insuscetíveis de delegação, e que não lhes sejam 
vedados pela legislação em vigor; 
 
V - Aprovar a programação para treinamento sistemático dos recursos humanos do Município, de 
acordo com a necessidade dos projetos e atividades em andamento; 
 
VI- Oferecer proposta de lotação ideal, o cronograma de seu preenchimento e o remanejamento 
de pessoal; 
 
VII – Emitir normas e exercer o controle pertinente ao patrimônio mobiliário e à prestação de 
serviços auxiliares; 
 
VIII - Orientar e supervisionar a execução da política de previdência e assistência aos servidores 
municipais; 
 
IX - Homologar as licitações de equipamentos, obras, objetos e serviços, propondo 
aperfeiçoamento necessário; 
 
X - Preparar e encaminhar os contratos, convênios, acordos e instrumentos similares, 
coordenando o fluxo dos processos para coleta de parecer, instrução e coleta de assinaturas do 
setor competente; 
 
XI - Determinar a abertura de sindicâncias, inquéritos administrativos e processos disciplinares ou 
qualquer outra medida cabível nos termos da Legislação Municipal; 
 
XII - Executar outras atividades correlatas. 
 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO. 
Os recursos alocados nesta Unidade Orçamentária R$ 2.427.330,00, representando 6,80% do 
Orçamento do Município e se destinam às despesas com manutenção e encargos com a 
secretaria, amortização da dívida pública e dos encargos incidentes sobre a mesma e pagamento 
de precatórios. Contribuições ao PASEP, atualização do cadastro mobiliário e econômico, 
lançamento, controle e baixa de tributos e da dívida ativa. Aquisição de equipamentos, móveis e 
utensílios para melhoria dos serviços prestados à população, firmar convênios com órgãos do 
Governo federal e Estadual, objetivando o fortalecimento e crescimento econômico do município 
proporcionando a geração de emprego e renda a população do município. 
 
Ao Secretário Municipal de Planejamento, Fazenda e Administração na qualidade de titular do 
órgão central do Sistema Municipal de Fazenda, compete: 
 
I - Aprovar normas gerais, orientar e supervisionar a elaborar ação da programação dos órgãos e 
entidades públicas relativamente a área meio, compreendidos, no Sistema Municipal de Fazenda; 
 
II - Orientar e supervisionar a elaboração de estudos especiais destinados à racionalização dos 
serviços-meio, com o fim de reduzir seus custos e aumentar sua eficiência; 
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III - Coordenar a elaboração da proposta orçamentária da Secretaria; 
 
IV - Assinar a emissão de certificados de registro ou certidões para fins de licitação e elaborar 
editais de licitações, qualquer que seja a sua finalidade ou modalidade, instruindo os processos 
respectivos com elementos básicos previstos na legislação correspondente; 
 
V - Homologar as licitações de equipamentos, obras, objetos e serviços, propondo 
aperfeiçoamentos necessários; 
 
VI - Organizar e gerir o sistema de custos dos programas, elaborando indicadores de qualidade, 
como base para ações gerenciais e políticas de aperfeiçoamento da gestão econômico-financeira 
do Município; 
 
VII - Aprovar normas gerais, orientar e supervisionar a elaboração da programação financeira dos 
órgãos e entidades públicas municipais, relativamente às atividades objeto do Sistema Municipal 
de Fazenda; 
 
VIII - Autorizar e orientar estudos especiais destinados à melhoria dos métodos e técnicas de 
arrecadação e dispêndios das receitas públicas; 
 
IX - Aprovar os programas de aperfeiçoamento dos recursos na área do fisco; 
 
X - Promover as medidas necessárias ao controle interno e externo da Administração Municipal do 
ponto de vista financeiro; 
 
XI - Opinar sobre a forma de amortização de dívidas; 
 
XII - Organizar e manter em pleno funcionamento o sistema de controle da execução orçamentária 
segundo os projetos, programas e centros de custos; 
 
XIII - Elaborar e executar a programação financeira do município, opinando sobre reprogramações 
eventualmente propostas no decorrer do processo de execução orçamentária; 
 
XIV - Opinar sobre propostas de endividamento e solicitação de financiamentos internos e 
externos; 
 
XV - Exercer o controle do endividamento do município; 
 
XVI - Manter os sistemas de contabilidade e de custos dos programas desenvolvidos com 
recursos orçamentários; 
 
XVII - Executar outras atividades correlatas; 
 
XVIII - Manter sistema de controle de estoques e de movimentações de materiais do almoxarifado 
geral da Prefeitura; 
 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. 
Os recursos alocados nesta Unidade Orçamentária somam R$ 8.818.800,00, representando 
24,33% do orçamento e se destinam às despesas de manutenção, construção, ampliação e 
melhoria da rede física do ensino fundamental e infantil. Manutenção dos Programas de Atenção 
Integral para Crianças em Creches, Quota Parte do Salário Educação, Programa Nacional de 
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Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, 
Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE, e outras Transferências do FNDE, aparelhamento 
das escolas com equipamento audiovisual, manutenção de Convênios do Transporte Escolar e 
outros, aquisição de veículos, ônibus, móveis e equipamentos diversos.  
 
SECRETARIA ADJUNTA DE ESPORTE E LAZER: Os recursos alocados nesta Unidade 
Orçamentária somam R$ 606.000,00, representando 6,87% do orçamento da Secretaria de 
Educação e serão aplicados na Manutenção do Departamento, Construção, reforma e cobertura 
de quadras esportivas, desenvolvimento de programas e ações de esporte e cultura nas escolas, 
aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e materiais esportivos e apoio ao esporte amador. 
 
SECRETARIA ADJUNTA DE CULTURA: Os recursos alocados nesta Unidade Orçamentária 
somam R$ 231.000,00, representando 2,66% do orçamento da Secretaria de Educação e serão 
aplicados na Manutenção do Departamento, Construção, reforma, ampliações e readequações de 
bibliotecas públicas e aquisição de acervos bibliotecários, desenvolvimento de programas e ações 
de cultura nas escolas, aquisição de equipamentos, móveis, utensílios, apoio e incentivo a festas 
tradicionais e folclóricas do município. 
 
À Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, compete: 
 
I - Coordenar a execução da Política Municipal de Educação, nos termos da Lei Orgânica 
Municipal e segundo diretrizes e metas estabelecidas no plano municipal integrado de 
desenvolvimento; 
 
II - Realizar, em parceria com a SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E 
ADMINISTRAÇÃO e com os órgãos governamentais do setor, estudos básicos e levantamentos 
de dados, visando ao constante monitoramento dos indicadores de desempenho gerencial e de 
resultados sociais alcançados.  
 
III - Coordenar o processo de planejamento setorial de educação, buscando o funcionamento 
eficiente do Conselho Municipal de Educação e no contexto do Sistema Municipal de 
Planejamento e Desenvolvimento. 
 
IV - Promover a integração horizontal e vertical da rede municipal de ensino segundo os princípios 
da Qualidade, Participação e Descentralização da ação governamental no setor; 
 
V - Executar, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico, o 
programa de educação física e iniciação desportiva, tendo por objetivo permanente a formação 
integral do educando e o pleno despertar de suas potencialidades físicas e humanísticas; 
 
VI - Coordenar, com o apoio dos Conselhos Municipais competentes a execução municipal de 
Esporte e do Lazer como forma de integração social e como mecanismo de educação para a 
cidadania solidária e participante; 
 
VII - Participar do Sistema Municipal de Planejamento e Desenvolvimento promovendo junto à 
comunidade organizada, a concepção de projetos de construção e equipamentos de parques, 
jardins, parques infantis, creches centros de juventude e de convergência comunitária; 
 
VIII- Outras atividades correlatas. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Os recursos alocados para a Secretaria Municipal de Saúde somam R$ 6.565.900,00, 
representando 18,39% do orçamento do Município, e serão geridos pelo Fundo Municipal de 
Saúde destinando-se à manutenção das despesas com o atendimento básico de saúde a 
população, destacando-se o Programa Farmácia Básica, Programa de Agentes Comunitários de 
Saúde, Programa Saúde da Família – PSF, Programa de Atendimento ao Povo Indígena, 
Desenvolvimento de Programas Odontológicos, Vigilância Sanitária, Programa de Ação de 
Combate a Doenças Endêmicas, Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região 
do Norte Mato-grossense, além da Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Centros de 
Saúde e Postos de Saúde da Zona Urbana e Rural, bem como a ampliação e implantação de 
PSF´s. 
 
À Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico, compete: 
 
I - Executar os programas integrantes da Política Municipal de Saúde e Saneamento Básico, nos 
termos da Lei Orgânica Municipal, assim como, do Plano Integrado de Desenvolvimento do 
Município, e da Lei Orçamentária em vigor; 
 
II- Realizar, em parceria com a Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Administração, 
estudos básicos nas áreas de Saúde Pública, medicina alternativa, fitoterapia com base na 
biodiversidade amazônica, entre outros, visando fundamentar a proposição e o desenvolvimento 
de atividades promotoras de melhoria dos indicadores de Saúde e de Qualidade de vida da 
população 
 
III - Coordenar com apoio instrumental do Conselho Municipal de Saúde, a execução da Política 
Municipal de Saúde e Saneamento Básico no contexto do plano integrado e dos instrumentos 
programáticos e orçamentários aprovados em lei; 
 
IV- Exercer, privativamente, a direção do Sistema Único de Saúde do Município, tendo por 
diretrizes básicas a descentralização operativa a participação e o atendimento integral; 
 
V - Dedicar prioridade crescente para as atividades educativo-preventivas, sem prejuízo dos 
serviços assistenciais; 
 
VI - Exercer outras funções correlatas. 
 
Mudanças no financiamento da Saúde: 
 
A Portaria 3.992, de 28 de dezembro de 2017, alterou a Portaria de Consolidação 6/GM/MS, de 28 
de setembro de 2017, que trata das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos 
federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde. A Portaria de 
Consolidação nº 6 havia incorporado o texto da Portaria 204/2007. 
 
Desde a Portaria 204/2007, o financiamento e as transferências dos recursos federais para ASPS 
eram realizados através de seis blocos de financiamento ou blocos financeiros. 
 
Para a recepção dos recursos federais, o Ministério da Saúde, por meio do Fundo Nacional de 
Saúde, abria para cada bloco uma conta bancária e, no caso do bloco de investimento, uma conta 
financeira para cada um dos projetos aprovados com plano de aplicação e prestação de contas 
específicas, o que muitas vezes poderia ser confundido com a transferência de recursos 
financeiros realizada por meio do instrumento tipo convênios. 
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Saiba o que mudou! 
 
Transferência dos recursos financeiros somente para duas contas. 
 
Os recursos para manutenção da prestação dos serviços das ações e do serviço de saúde serão 
transferidos para uma só conta-corrente no Bloco de Custeio. 
 
Os recursos para investimento em saúde serão transferidos para uma só conta-corrente no Bloco 
de Investimento. 
 
Os valores que estão nas contas antigas devem ser executados normalmente como anteriormente 
ocorria. 
 
Com relação ao Bloco de Investimento, os valores dos recursos pendentes de parcelas referentes 
a propostas e projetos de investimento com execução financeira iniciada em data anterior à 
entrada em vigor da Portaria nº 3.992/2017 serão transferidos pelo FNS para as mesmas contas 
em que foram transferidas as parcelas anteriores. 
 
Junção dos antigos blocos de financiamento em um único bloco 
 
Dentro do Bloco de Custeio serão mantidos vários grupos de ações. Esses grupos deverão refletir 
a vinculação, ao final de cada exercício, do que foi definido em cada programa de trabalho do 
Orçamento Geral da União e que deu origem ao repasse do recurso, bem como o estabelecido no 
Plano de Saúde e na Programação Anual de Saúde dos Entes subnacionais. 
 
Apesar das mudanças no modelo de repasse, que possibilitam maior autonomia na utilização dos 
recursos financeiros durante o exercício financeiro vigente, vale ressaltar a importância de que os 
recursos federais permaneçam vinculados às normativas que deram origem aos repasses. Desta 
forma, ao final do ano, a execução dos recursos deve estar vinculada: 
 
Fortalecimento dos instrumentos de planejamento e gestão. 
 
As mudanças promovem o fortalecimento dos instrumentos de planejamento e de orçamento, 
flexibilizando o fluxo financeiro, além de permitir ao gestor gerenciar e aplicar adequadamente os 
recursos nas ações pactuadas e programadas. As ações e os serviços devem constar no plano de 
saúde do Município e na Programação Anual de Saúde que deverão ser aprovadas pelo Conselho 
de Saúde. 
 
Apesar das mudanças no modelo de repasse, que possibilitam maior autonomia na utilização dos 
recursos financeiros durante o exercício financeiro vigente, vale ressaltar a importância de que os 
recursos federais permaneçam vinculados às normativas que deram origem aos repasses. Desta 
forma, ao final do ano, a execução dos recursos deve estar vinculada: 
 
- À finalidade definida em cada Programa de Trabalho do Orçamento Geral da União que deu 
origem aos repasses realizados, em cada exercício financeiro; 
 
- Ao estabelecido no Plano de Saúde e na Programação Anual, submetidos ao respectivo 
Conselho de Saúde; 
 
- Ao cumprimento do objeto e dos compromissos pactuados e/ou estabelecidos em atos 
normativos específicos e pactuados nas instâncias decisórias do SUS. 
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Você sabia? 
 
Plano Municipal de Saúde. 
 
É o instrumento que, a partir de uma análise situacional, apresenta as intenções e os resultados a 
serem buscados no período de quatro anos, expressos em objetivos, diretrizes e metas. A decisão 
de um gestor sobre quais ações de saúde desenvolver deve ser fruto da interação entre a 
percepção da gestão e os interesses da sociedade, motivada pela busca de soluções para os 
problemas de uma população, o que resulta na implementação de um plano capaz de promover 
uma nova situação em que haja melhor qualidade de vida, maiores níveis de saúde e bem-estar e 
apoio ao desenvolvimento social desta mesma população. O Plano de Saúde aprovado pelo 
respectivo Conselho de Saúde é instrumento fundamental para a gestão do SUS. Sua elaboração, 
implementação, monitoramento, avaliação e atualização periódica constituem atribuição comum 
das três esferas de gestão do Sistema, as quais devem, a partir do plano, formular a respectiva 
proposta orçamentária. 
 
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 
O Bloco de Custeio é composto pelos recursos oriundos dos programas, das estratégias e das 
ações que integravam os Blocos de Atenção Básica, Assistência Farmacêutica, Média e Alta 
Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, Vigilância em Saúde e Gestão do SUS. 
 
Todas as ações que integravam os antigos blocos de financiamento agora fazem parte do mesmo 
grupo, compondo o Bloco de Custeio; dessa forma, os recursos que eram disponibilizados 
separadamente agora são disponibilizados em uma única conta. Com a mudança, tornam-se 
fundamentais a organização e o controle por parte dos gestores e dos contadores municipais no 
que diz respeito às entradas e às saídas dos recursos federais no Fundo de Saúde. Isso porque 
em uma única conta serão recebidos recursos de diversas estratégias ou ações, para as quais 
existem programações ou planos de trabalho específicos para a utilização. A utilização dos 
recursos deve corresponder e estar vinculada às ações inseridas no Plano Municipal de Saúde e 
na Programação Anual de Saúde. O modelo atual de repasses separa de forma transparente os 
fluxos orçamentários e financeiros, possibilitando uma melhor gestão financeira da saúde. 
 
Como usar os recursos referentes ao Bloco de Custeio? 
 
- Manutenção da prestação das ações e dos serviços públicos de saúde. 
 
- Funcionamento dos órgãos e dos estabelecimentos responsáveis pela implementação das ações 
e dos serviços de saúde. 
 
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde. 
O novo regramento determina uma única conta para recebimento de todos os recursos financeiros 
referentes ao Bloco de Investimento na Rede de Serviços de Saúde. Anteriormente, cada objeto 
pactuado possuía uma conta específica para o recebimento dos repasses. Por exemplo: para a 
construção de uma Unidade Básica de Saúde, uma conta era aberta para o recebimento do 
recurso financeiro e perdurava até o final da execução da obra pelo Município. 
 
Atualmente, independente de quantos diferentes repasses o Município receber, todos os recursos 
ficarão disponíveis em uma única conta. Caberá ao gestor municipal identificar junto ao plano de 
trabalho inserido nos sistemas de monitoramento ou nas portarias do Ministério da Saúde que 
normatizaram os repasses e a correta utilização do dinheiro. 
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Portaria MS 204/2007 
 
Norma anterior: uma conta para cada programa (reforma, ampliação, Academia da Saúde etc.). 
 
Como usar os recursos referentes ao Bloco de Investimento? 
 
- Aquisição de equipamentos voltados para a realização de ações e serviços públicos de saúde. 
 
- Obras de construções novas utilizadas para a realização de ações e serviços públicos de saúde. 
 
- Obras de reforma e/ou adequações de imóveis já existentes utilizados para realização de ações 
e serviços públicos de saúde. 
 
Saiba mais! 
 
O Ministério da Saúde somente poderá transferir recursos para o Estado, o Distrito Federal e o 
Município que tiverem, conforme já dispõe a Lei Complementar 141/2012: 
 
I – Alimentação e atualização regular dos sistemas de informações que compõem a base nacional 
de informações do SUS; 
 
II – Conselho de Saúde instituído e em funcionamento; 
 
III – Fundo de Saúde instituído por lei, categorizado como fundo público em funcionamento; 
 
IV – Plano de Saúde, programação anual de saúde e relatório de gestão, submetidos ao 
respectivo conselho de Saúde. 
 
Aplicação dos recursos financeiros no SUS: 
 
Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde devem ser utilizados exclusivamente na 
execução de ações e serviços públicos de saúde segundo as ações registradas no Plano de 
Saúde, conforme Lei 8.080/1990, plano este que deve ser previamente submetido pelo respectivo 
Conselho de Saúde. 
 
A transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde é 
vedada, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde, desde 
que devidamente justificadas. 
 
Em casos em que seja necessária a realização de ações e serviços não previstos no Plano de 
Saúde, estas devem ser submetidas ao respectivo Conselho de Saúde, que também deverá ser 
informado das inclusões e as alterações, contemplando, no mesmo exercício, as novas 
demandas. Ainda em relação à execução dos recursos financeiros, vale ressalvar a proibição de 
se destinar subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde com finalidade 
lucrativa. 
 
Os Fundos de Saúde terão a movimentação dos seus recursos em instituições financeiras oficiais 
federais, em conta única e específica, aberta pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), para os 
Blocos de Custeio e Investimento, as quais receberão as transferências de recursos financeiros da 
União. 
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Considerando a necessidade de desenvolver mecanismos que assegurem, de forma homogênea, 
a apropriação contábil de subitens de despesas para todas as esferas de governo, a Secretaria do 
Tesouro Nacional (STN) por meio da Portaria 448/2002 divulgou o detalhamento da natureza das 
despesas para Material de Consumo, serviços de terceiros pessoa física, serviço de terceiros 
pessoa jurídica, equipamentos e material permanente. A portaria auxilia gestores municipais a 
reconhecer ações classificadas para corrente e capital, uma vez que exemplificam em seu anexo 
os itens para cada classificação de despesa. 
 
Atenção! 
 
Os gestores deverão comprovar a aplicação dos recursos financeiros recebidos não somente pela 
correta classificação orçamentária nas subfunções de empenhos, liquidação e pagamento das 
despesas, mas também, segundo as pactuações estabelecidas na Comissão Inter gestores 
Tripartite (CIT) e em outros atos próprios do SUS. 
 
Prestação de contas. 
 
A LC 141/2012 determina que o gestor do SUS em cada esfera de governo elaborará relatório 
detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes 
informações: 
 
I – Montante e fonte dos recursos aplicados no período; 
 
II – Auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e 
determinações; 
 
III – Oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, 
cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação. 
 
Nesse sentido a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem comprovar a 
utilização dos recursos da saúde por meio do Relatório de Gestão que deverá ser encaminhado 
ao respectivo Conselho de Saúde, até o dia 30 de março do ano seguinte ao da execução 
financeira, sendo responsabilidade do Conselho emitir parecer conclusivo sobre o cumprimento ou 
não das normas estatuídas na Lei Complementar 141/2012. 
 
A programação anual do Plano de Saúde deve ser encaminhada ao respectivo Conselho de 
Saúde, para aprovação antes da data de encaminhamento da lei de diretrizes orçamentárias do 
exercício correspondente. A ela será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de 
acesso público. 
 
Por fim, o gestor do SUS apresentará, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro de 
cada exercício financeiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo Ente da 
Federação, o relatório aprovado. A prestação de contas referente à aplicação dos recursos por 
meio de emenda parlamentar será realizada no Relatório Anual de Gestão (RAG) do respectivo 
Ente beneficiário, no qual deverá estar demonstrado que os recursos foram utilizados segundo 
normativas vigentes. 
 
Considerações finais. 
 
As mudanças propostas pela Portaria 3.992/2017 são necessárias para sistematizar as 
informações sobre a correta aplicação dos recursos financeiros do SUS transferidos pelo Fundo 
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Nacional de Saúde centralizada em duas contas bancárias – custeio e investimento – para os 
Fundos Estaduais e Municipais de Saúde. No entanto, os gestores precisarão de um controle 
interno muito mais rigoroso que o atualmente existente na utilização dos recursos recebidos do 
Fundo Nacional de Saúde e, também, nos termos da Lei Complementar 141/2012 para 
qualificação e continuidade da prestação dos serviços de saúde local. 
 
A grande novidade trazida pelo modelo atual de repasses foi a separação inequívoca dos fluxos 
orçamentários e financeiros. Agora, os recursos que são recepcionados podem ser utilizados para 
uma melhor gestão financeira da saúde. 
 
SECRETARIA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, MEIO AMBIENTE E TURISMO. 
Os recursos alocados nesta unidade Orçamentária somam R$ 1.067.000,00, representando 
2,99% do Orçamento e se destinam à manutenção da secretaria de agricultura, programas de 
parceria com órgãos governamentais através de convênios; apoio ao pequeno produtor rural, 
distribuição de sementes e mudas aos pequenos agricultores, organizar eventos e proceder a 
articulações, tendo por objetivo a promoção de projetos de desenvolvimento agro ambientais, 
produção agrícola, desenvolvimento da pecuária leiteira e de corte com prioridade para as micro-
bacias hidrográficas que apresenta maior densidade de uso atual. 
 
À Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento e Meio Ambiente e Turismo compete: 
 
I - Realizar, em parceria com a Secretaria Municipal de Gestão Pública e Secretaria Municipal de 
Planejamento, Fazenda e Administração, estudos básicos sobre a produção agrícola, da pecuária 
e do Meio Ambiente do Município, propondo e promovendo programas e projetos que engendrem 
a agregação de valores ao município e região; 
 
II - Organizar eventos e proceder articulações, tendo por objetivo a promoção de projetos de 
desenvolvimento da educação ambiental e do turismo; 
 
III - Promover a educação agroambiental dos pequenos produtores, orientando o setor produtivo 
rural para a agricultura familiar, diversificadas e em bases; 
 
IV - Organizar eventos e proceder articulações, tendo por objetivo a promoção de projetos de 
desenvolvimento agroambientais, produção agrícola, desenvolvimento da pecuária leiteira e de 
corte com prioridade para as micro bacias hidrográficas que apresentam maior densidade de uso 
atual; 
 
V - Realizar, em parceria com a Secretaria Municipal Planejamento, Fazenda e Administração, 
estudos básicos de desenvolvimento agro-industrial do município, propondo e promovendo 
programas e projetos que engendrem a agregação de valores aos produtos primários de 
exportação do município e da região, com incentivo a indústria turística; 
 
VI - Coordenar a execução da Política Municipal para a regularização fundiária de imóveis 
urbanos e rurais, nos termos dos da lei orgânica do Município e segundo diretrizes e metas 
estabelecidas no plano municipal integrado de desenvolvimento; 
 
VII - Realizar, em parceria com os órgãos governamentais do setor, estudos básicos e 
levantamentos de dados, visando ao constante monitoramento dos indicadores de desempenho 
gerencial e de resultados alcançados, em especial o cadastramento das atividades mercantis 
estabelecidas na área rural; 
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SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA. 
 
Os recursos alocados nesta Unidade Orçamentária totalizam R$ 1.618.000,00, representando 
4,53% do Orçamento do Município, e será gerido pelo FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, destinando-se a cobertura das despesas de manutenção dos Programas de Apoio à 
Pessoa Idosa (API) aos Portadores de Deficiência Física (PPD), Programas do Governo Federal 
como: ASEF, PETI, PVMC, Piso Básico de Transição, Serviços de Ação Continuada e outros, 
auxilio as entidades ou organizações sociais do município, construção de centros sociais, ações 
de desenvolvimento para geração de emprego e renda, além do programa de moradia à 
população de baixa renda e auxilio as famílias carentes.  
 
À Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadânia, compete: 
 
I - Coordenar a execução da política municipal de desenvolvimento social, mobilizando os 
segmentos organizados da sociedade civil, para a ação co-participada de planejamento e 
desenvolvimento; 
 
II - Coordenar o processo de planejamento setorial, promovendo o funcionamento eficiente do 
Conselho Municipal de Ação Social como um segmento do Sistema Municipal de Planejamento e 
Desenvolvimento; 
 
III - Coordenar o programa permanente de desenvolvimento comunitário, tendo por objetivos: o 
despertar da plena cidadania; a organização comunitária e a participação político-institucional das 
comunidades rurais e urbanas; 
 
IV - Executar, diretamente ou de forma descentralizada, ações de assistência social aos 
segmentos mais carentes da sociedade local, buscando realizar metas e atingir objetivos 
oficialmente estabelecidos; 
 
V - Outras atividades correlatas. 
 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO BÁSICO. 
Os recursos alocados nesta unidade Orçamentária somam R$ 6.936.885,00, representando 
19,43% do Orçamento Geral e se destinam à manutenção e ampliação da iluminação pública, 
pavimentação Asfáltica e obras complementares. Manutenção das vias públicas, de estradas 
vicinais, pontes e bueiros. Construção e manutenção do patrimônio público e coleta de lixo. 
Aquisição e conservação de veículos e maquinários, construção, ampliação e urbanização de 
praças, vias públicas, implantação do sistema e rede de esgoto e ampliação de galerias pluviais, 
administração e melhorias no trânsito do município, desenvolvimento de ações de Engenharia, 
Estudos e Projetos para Fiscalização de Obras e Manutenção dos Recursos dos 50% do FETHAB 
destinados ao Município. 
 
À Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, compete: 
 
I - Executar, diretamente ou por contratação de serviços de terceiros, os projetos e as atividades 
definidas no plano municipal de desenvolvimento e seus instrumentos programáticos e 
orçamentários, relativo à zona urbana. 
 
II - Observar os aspectos ambientais de todos os projetos infra-estruturais em execução, assim 
como, todos os projetos que demandem alterações do meio ambiente, a fim de que seus impactos 
negativos sejam minimizados ou eliminados, dentro do espaço urbano; 
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III - Normatizar, executar, controlar e fiscalizar os serviços públicos municipais e os de infra-
estrutura; 
 
IV - Dar apoio ao pleno funcionamento do Departamento Municipal de Trânsito, definindo a política 
municipal de desenvolvimento infra-estrutural e de serviços urbanos; 
 
V - Propor instrumentos legais e fiscalizar a sua aplicação nas áreas de ordenamento e uso do 
solo urbano e contribuir para a constante atualização dos Códigos Municipais correspondentes; 
 
VI - Executar, diretamente ou por contratação de serviços de terceiros, os projetos e as atividades 
definidas no plano municipal de desenvolvimento e seus instrumentos programáticos e 
orçamentários, relativo à zona rural; 
 
VII - Observar os aspectos ambientais de todos os projetos infra-estruturais em execução, assim 
como, todos os projetos que demandem alterações do meio ambiente, a fim de que seus impactos 
negativos sejam minimizados ou eliminados, referente ao espaço rural; 
 
VIII - Propor instrumentos legais e fiscalizar a sua aplicação nas áreas de ordenamento e uso do 
solo; 
 
IX - Gerenciar as atividades de Oficina e Garagem; 
 
X - Gerenciar as ações de manutenção e apoio à frota municipal; 
 
XI - Outras atividades correlatas. 
 
RESERVA DE CONTINGENCIA 
 
Os recursos alocados nesta Unidade Orçamentária somam R$ 25.085,00, representando 0,07% 
do total do Orçamento do Município, e se destinam aos riscos fiscais conforme definido na Lei de 
Diretrizes Orçamentária. 
 
Como o próprio nome diz, é uma reserva para uma contingência, ou seja, para um evento 
incerto no futuro. Constitui-se pela destinação de recursos para formação de uma reserva que irá 
absorver perdas prováveis e estimáveis, como calamidades naturais. 
 
UNIDADE GESTORA - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAÚBA 
 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAÚBA 
 
Os recursos alocados nesta unidade Orçamentária somam R$ 1.770.000,00, representando 
4,96% do Orçamento Geral do Município e se destinam às despesas administrativas e 
gerenciamento da Fundação, bem como a contratação de médicos, enfermeiros e auxiliares para 
o desenvolvimento de ações e serviços na área de saúde básica do município. 
 
Os quadros a seguir demonstram o comportamento e a evolução da despesa nos últimos 3 
exercícios nos seus diversos detalhamentos: 
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Este quadro demonstra a evolução da despesa realizada no período de 2016 a 2018 em nível de 
função de governo, conforme a Portaria SOF nº. 42/1999.  

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO 

ESPECIFICAÇÃO REALIZADA 

LEGISLATIVO E EXECUTIVO 2016 2017 2018 

01 – Legislativa  1.150.998,86 1.261.074,66 1.395.331,44 

02 – Judiciária 202.680,00 327.661,99 178.800,00 

04 – Administração  3.224.445,84 3.244.575,00 3.509.334,87 

08 – Assistência Social  1.504.219,32 1.248.331,90 1.202.043,61 

09 – Previdência Social 530.411,62 692.023,29 869.789,70 

10 – Saúde 4.513.921,02 4.746.624,61 5.714.675,84 

11 – Trabalho 244.038,70 233.369,59 270.493,13 

12 – Educação  7.319.800,68 5.880.316,89 6.533.644,39 

13 – Cultura 513.134,38 149.549,20 178.402,03 

15 – Urbanismo 792.307,04 1.290.137,90 2.596.312,80 

17 – Saneamento  497.278,23 452.128,21 617.187,32 

18 – Gestão Ambiental 0,00 0,00 1.320,00 

20 – Agricultura  617.464,92 430.001,34 915.663,16 

22 - Indústria 0,00 733.000,00 0,00 

23 – Comércio e Serviços 0,00 0,00 8.139,43 

25 – Energia  116.334,06 33.672,34 165.748,21 

26 – Transporte  3.476.456,58 2.941.551,02 3.258.807,68 

27 – Desporto e Lazer  843.161,19 288.857,62 260.174,73 

28 – Encargos Especiais 207.713,96 269.858,43 240.988,08 

TOTAL  25.754.366,40 24.222.733,99 27.916.856,42 

 

FUNDAÇÃO HOSPITALAR 2016 2017 2018 

10 – Saúde 2.192.447,14 1.921.140,90 1.499.057,92 

TOTAL GERAL 27.946.813,54 26.143.874,89 29.415.914,34 

 
O Quadro abaixo demonstra as despesas por funções de governo fixadas para 2019 e 2020, 
conforme Portaria SOF nº. 42/1999, de 14/04/1999. 
 

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO – PORT/SOF 42/1999 

ESPECIFICAÇÃO FIXADA 

LEGISLATIVO E EXECUTIVO 2019 2020 

01 – Legislativa 1.300.000,00 1.340.000,00 

02 – Judiciária 250.000,00 180.000,00 

04 – Administração 3.970.000,00 4.100.000,00 

06 – Segurança Pública 10.000,00 10.000,00 

08 – Assistência Social  1.544.000,00 1.568.000,00 

09 – Previdência Social 1.715.000,00 2.650.000,00 

10 – Saúde 6.155.000,00 6.565.900,00 

11 – Trabalho 317.080,00 328.330,00 

12 – Educação  7.359.000,00 7.981.800,00 

13 – Cultura 231.000,00 231.000,00 
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15 – Urbanismo 3.133.564,50 2.513.200,00 

16 – Habitação  50.000,00 50.000,00 

17 – Saneamento  638.000,00 768.000,00 

18 – Gestão Ambiental  55.000,00 55.000,00 

20 – Agricultura 937.000,00 897.000,00 

22 – Indústria  35.000,00 35.000,00 

23 – Comércio e Serviços 80.000,00 80.000,00 

25 – Energia  159.935,50 259.185,00 

26 – Transporte  3.335.000,00 3.386.500,00 

27 – Desporto e Lazer 521.000,00 606.000,00 

28 – Encargos Especiais 260.000,00 300.000,00 

99 – Reserva de Contingência  199..420,00 25.085,00 

SOMA  32.255.000,00 33.930.000,00 

UNIDADE GESTORA – FUNDAÇÃO DE SAÚDE 2019 2020 

10 – Saúde 1.995.000,00 1.770.000,00 

SOMA 1.995.000,00 1.770.000,00 

TOTAL GERAL  34.250.000,00 35.700.000,00 

 
Neste nível, para o exercício de 2020, destacando-se os recursos alocados nas funções: 
Administração, Assistência Social, Agricultura, Transporte, Saúde e Educação evidenciando o 
significativo custo de manutenção das estradas vicinais, obras e serviços de infraestrutura, 
revitalização da agricultura, e a prioridade para as ações em saúde e educação por imposição 
constitucional, ao exigir que se destine pelo menos 25% das receitas resultantes de impostos na 
manutenção e desenvolvimento do ensino e 15% da receita produto dos impostos para ações 
básicas de saúde em obediência a Emenda Constitucional nº. 29. 
 

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DAS DESPESAS POR ELEMENTO E NATUREZA 

ESPECIFICAÇÃO REALIZADA 

LEGISLATIVO E EXECUTIVO  2016 2017 2018 

DESPESAS CORRENTES 23.755.781,40 21.560.588,64 24.842.497,10 

Aposentadorias e Reformas 274.093,15 362.648,30 449.814,06 

Pensões 33.213,18 79.999,17 86.61,58 

Contratação por Tempo Determinado 1.592.752,26 1.300.854,60 1.099.769,06 

Outros Benefícios Previdenciários 124.219,21 120.209,14 214.573,16 

Vencimentos e Vantagens fixas 8.429.232,45 8.434.749,29 8.764.879,92 

Obrigações Patronais - RGPS 683.506,46 675.818,16 586.581,74 

Obrigações Patronais - RPPS 765.677,56 879.865,73 963.021,42 

Contribuições 268.170,12 389.500,00 384.954,00 

Contribuições 87.960,45 27.900,00 25.363,00 

Rateio Pela Participação em Consórcios 302.866,81 225.382,73 184.646,79 

Diárias Civil  165.230,00 179.975,00 122.710,00 

Material de Consumo  5.350.381,08 2.888.758,87 3.574.192,65 

Premiações Culturais, Artitistica e Esportiva 0,00 6.970,00 17.219,00 

Material de Distribuição Gratuita 89.302,88 495.553,39 344.247,91 

Passagens e Despesas c/ Locomoção 111.245,68 155.851,99 127.461,12 

Serviços de Consultoria 317.930,00 565.741,99 417.780,00 

Serviços de Terceiros - Pessoa Física 118.898,91 103.455,22 107.177,29 

Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.257.630,03 3.751.442,15 6.405.857,84 

Contribuições 0,00 11.820,00 0,00 
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Obrigações Tributárias e Contributivas 244.038,70 225.569,59 253.843,13 

Auxilio Financeiro a Pessoa Fisica 2.579,00 3.300,00 3.900,00 

Sentenças Judiciais 207.713,96 269.858,43 240.988,08 

Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 447,26 

Indenizações e Restituições 329.139,51 405.364,89 466.208,09 

DESPESAS DE CAPITAL 1.998.585,00 2.662.145,35 3.074.359,32 

Investimentos 1.998.585,00 2.662.145,35 3.074.359,32 

Obras e instalações  1.430.197,70 1.444.050,15 2.108.450,12 

Equipamentos e Material permanente 568.387,30 498.095,20 965.909,20 

Aquisição de Imóveis 0,00 720.000,00 0,00 

Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 

Principal Dívida Contratual Resgatado 0,00 0,00 0,00 

SOMA 25.754.366,40 24.222.733,99 27.916.856,42 

 

FUNDAÇÃO HOSPITALAR 2016 2017 2018 

DESPESAS CORRENTES 2.184.285,64 1.911.412,74 1.480.701,92 

Contratação por Tempo Determinado 225.367,44 283.574,52 63.493,87 

Vencimentos e Vantagens fixas 788.912,27 721.061,10 890.860,58 

Obrigações Patronais - INSS 62.367,65 62.503,74 18.987,65 

Obrigações Patronais – RPPS 64.038,76 69.963,15 87.643,25 

Diárias Civil 8.710,00 5.950,00 6.175,00 

Material de Consumo  273.189,91 172.216,66 220.644,51 

Material de Distribuição Gratuita 34.246,38 0,00 0,00 

Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 772,00 860,00 

Serviços de Consultoria 70.100,00 67.800,00 67.800,00 

Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 657.353,23 492.428,19 124.237,06 

Sentenças judiciais 0,00 35.143,38 0,00 

DESPESAS DE CAPITAL 8.161,50 9.728,16 18.356,00 

Equipamentos e Material permanente  8.161,50 9.728,16 18.356,00 

SOMA  2.192.447,14 1.921.140,90 1.499.057,92 

TOTAL GERAL 27.946.813,54 26.143.874,89 29.415.914,34 

Este quadro demonstra a evolução da despesa realizada no período de 2016 a 2018 em nível de 
elemento, conforme as Portaria SOF nº. 8/1985. 
 
A despesa fixada para 2019 e 2020, segundo a sua natureza, em razão das alterações 
introduzidas pela portaria interministerial SOF/STN nº. 163/2001 está apresentada no quadro a 
seguir. 

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ELEMENTO E NATUREZA 

ESPECIFICAÇÃO FIXADA 

LEGISLATIVO E EXECUTIVO 2019 2020 

DESPESAS CORRENTES 26.139.730,00 27.946.515,00 

   Pessoal e Encargos sociais 12.936.000,00 13.455.000,00 

   Juros e Encargos da Dívida 5.000,00 5.000,00 

   Outras Despesas Correntes 13.198.730,00 14.486.515,00 

DESPESAS DE CAPITAL 5.328.000,00 4.659.900,00 

   Investimentos 5.323.000,00 4.654.900,00 

   Amortização da Dívida 5.000,00 5.000,00 

RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RPPS 787.270,00 1.323.585,00 

SOMA 32.255.000,00 33.930.000,00 
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UNIDADE GESTORA – FUNDAÇÃO DE SAÚDE 2019 2020 

DESPESAS CORRENTES  1.975.000,00 1.750.000,00 

   Pessoal e Encargos sociais  1.350.000,00 1.225.000,00 

   Outras Despesas Correntes  625.000,00 525.000,00 

DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 20.000,00 

   Investimentos  20.000,00 20.000,00 

SOMA 1.995.000,00 1.770.000,00 

TOTAL GERAL 34.250.000,00 35.700.000,00 

Neste nível, para o exercício de 2020, destacam-se as despesas com Pessoal e Encargos Sociais 
de todos os órgãos da administração direta que somam R$ 13.455.000,00 representando 44,07% 
da Receita Corrente Liquida e 37,69% da Despesa Total.   
 
Esta expressiva participação das despesas com Pessoal e Encargos Sociais na composição da 
despesa total, decorre da transferência sistemática de encargos da União e do Estado para os 
municípios sem o correspondente suporte financeiro. 
 

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE 
LIQUIDA (RCL) E DESPESAS COM PESSOAL (DP) 

ESPECIFICAÇÃO DA 
RCL 

REALIZADA FIXADA 

2017 2018 2019 2020 

Receita tributária 6.700.170,36 5.479.996,98 5.674.000,00 4.118.000,00 

Receita de Contribuição 817.590,18 878.845,73 750.000,00 1.106.000,00 

Receita Patrimonial 888.154,02 87.206,31 597.000,00 115.000,00 

Receita de Serviços 584.404,78 568.483,03 653.000,00 659.000,00 

Transferências Correntes 19.244.124,52 18.816.367,17 24.485.000,00 28.637.000,00 

Outras Receitas Correntes 761.924,41 157.181,62 606.000,00 241.000,00 

Contribuições Intra 990.406,19 1.049.797,96 800.000,00 1.770.000,00 

Outras Receitas Intra 13.158,50 0,00 0,00 0,00 

(-) Deduções da Receita -2.578.198,05 -2.934.532,30 -2.858.000,00 -3.338.000,00 

TOTAIS 27.421.734,91 24.103.346,50 30.707.000,00 33.308.000,00 

 

DESPESAS COM 
PESSOAL 

REALIZADA FIXADA 

2017  2019 2020 

PODER LEGISLATIVO     

Pessoal Ativo 713.653,94 750.818,84 715.000,00 820.000,00 

PODER EXECUTIVO     

Pessoal Ativo 12.277.592,96 12.475.667,45 13.571.000,00 13.860.000,00 

TOTAIS 12.991.246,90 13.226.486,29 14.286.000,00 14.680.000,00 

 

 2017 2018 2019 2020 

% de comprometimento da RCL c/ Poder Legislativo 2,60 3,11 2,33 2,46 

% de comprometimento da RCL c/ Poder Executivo  44,77 51,76 44,20 41,61 

% de comprometimento da RCL c/ Total 47,37 54,87 46,53 44,07 

 
Este quadro demonstra a evolução das Receitas Correntes Liquidas – RCL realizada em 2017 e 
2018 e prevista para 2019 e 2020, a evolução das Despesas com pessoal realizada em 2017 e 
2018 e fixada em 2019 e 2020 e o percentual de comprometimento das receitas correntes liquidas 
com despesas de pessoal.  
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Em 2018 o comprometimento da receita corrente liquida com despesas de pessoal do legislativo 
atingiu 3,11% e do executivo atingiu 51,76%, sendo estes, portanto, os limites gastos com pessoal 
em relação a RCL, para 2019, admitida uma expansão de até 10%, conforme disposto no art. 71 
da LRF, observando os limites prudenciais. A mesma regra deve ser aplicada para determinar o 
limite com pessoal para o exercício de 2020. 
 
III - DOS RECURSOS VINC. À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
DO ENSINO PARA 2020 

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS – ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO 2020 

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE 727.000,00 

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA 710.000,00 

IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS 402.000,00 

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1.970.000,00 

FPM 8.640.000,00 

ITR 1.300.000,00 

Cota Parte ISO 5.000,00 

Cota Parte do ICMS Exportação – LC nº. 87/96 25.000,00 

ICMS - Cota Parte 6.000.000,00 

IPVA 500.000,00 

IPI Exportação 40.000,00 

TOTAL 20.319.000,00 

25% DAS RECEITAS 5.079.750,00 

TOTAL DAS DESPESAS FIXADAS PARA EDUCAÇÃO 2020 7.981.800,00 

(-) TRANSFERENCIAS DO FNDE FONTE 0.1.15 -651.000,00 

(-) TRANSFERENCIAS DPO FUNDEB 60% FONTE 0.1.18 -2.830.000,00 

(-) TRANSFERENCIAS DPO FUNDEB 40% FONTE 0.1.19 -173.000,00 

(-) TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS FONTE 0.1.22 -131.000,00 

(-) TRANSFERENCIAS DEMAIS RECURSOS EDUCAÇÃO FONTE 0.1.25 -437.000,00 

(+) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO FUNDEB 3.173.000,00 

TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS P/ 2020 6.932.800,00 

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS 34,12% 

Este quadro mostra a origem e aplicação dos recursos vinculados à manutenção e 
desenvolvimento do ensino, previsto e fixados no orçamento de 2020, em cumprimento às 
exigências constitucionais contidas nos art. 212 da CF e 60 dos atos e das Disposições 
Constitucionais Transitórias.  
 
Evidencia a aplicação dos recursos de acordo com a exigência constitucional e a aplicação de 
acordo com o fixado na Lei Orçamentária para 2020, que somam R$ 6.932.800,00. Este valor 
indica que o município no exercício de 2020 estará destinando 34,12% das receitas resultantes de 
impostos para manutenção e desenvolvimento do ensino, portanto, 9,12% acima do mínimo de 
25% exigido pelo artigo 212 da Constituição Federal.  
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IV – DOS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE 
 

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE 

1. BASE DE CÁLCULO DA ORIGEM DOS RECURSOS PREVISÃO 2020 

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS – ESPECIFICAÇÃO  

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE 727.000,00 

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA 710.000,00 

IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS 402.000,00 

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1.970.000,00 

FPM 8.000.000,00 

ITR 1.300.000,00 

Cota Parte do ICMS Exportação – LC nº. 87/96 25.000,00 

ICMS - Cota Parte 6.000.000,00 

IPVA 500.000,00 

IPI Exportação 40.000,00 

TOTAL 19.674.000,00 

15 % DAS RECEITAS 2.951.100,00 

2. ORIGEM DOS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE VALOR 

15% da Receita Resultante de Impostos 2.951.100,00 

Recursos do SUS FONTES 0.1.42, 0.146 e 0.1.47. 2.107.500,00 

Transferências de Convênios da Saúde – FONTE 0.1.23 e 0.1.26 90.000,00 

TOTAL 5.148.600,00 

3. APLICAÇÃO Exigência 
Legal 

Fixada p/ 
2020 

Transferências Recursos SUS FONTE 0.1.42, 0.146 e 0.1.47. 2.107.500,00 2.107.500,00 

Transferências de Convênios da Saúde – FONTE 0.1.23 e 0.1.26 90.000,00 90.000,00 

Receitas Impostos e Transferências de Impostos FONTE 0.1.02 2.951.100,00 6.138.400,00 

TOTAL 5.148.600,00 8.335.900,00 

PERCENTUAL DAS DESPESAS ORÇADAS PARA A SAÚDE 31,20% 

 
Este quadro mostra a origem e aplicação dos recursos destinados à saúde, evidenciando que 
31,20% dos gastos com saúde são financiados com recursos próprios do município, portanto, 
16,20% acima do mínimo exigido pelo artigo 77 dos ADCT.  
 
V – DOS COMPROMISSOS E DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EM 31/08/2019 

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO ATIVO FINANCEIRO 

ESPECIFICAÇÃO SALDO EM 31/08/2019 

UNIDADE GESTORA PODER EXECUTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                             

Banco Disponível 571.968,79 

Banco Vinculado 1.282.864,02 

Aplicações Financeiras 10.334.317,31 

SOMA 12.189.150,12 

UNIDADE GESTORA – FUNDAÇÃO DE SAÚDE  

Banco Disponível 73.654,12 

SOMA 73.654,12 

TOTAL 12.262.804,24 
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Este quadro evidencia as disponibilidades financeiras da Prefeitura, Previdência Municipal e 
Fundação de Saúde em 31/08/2019, que totalizam R$ 12.262.804,24. 
 

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE 

ESPECIFICAÇÃO SALDO EM 31/08/2019 

UNIDADE GESTORA PODER EXECUTIVO  1.567.947,58 

Despesas Liquidadas a Pagar 1.257.512,79 

Depósitos Diversas Origens 310.434,79 

UNIDADE GESTORA – FUNDAÇÃO DE SAÚDE 53.859,22 

Despesas Liquidadas a Pagar 32.663,38 

Depósitos Diversas Origens 21.295,84 

TOTAL GERAL 1.621.806,80 

 
Este quadro mostra os compromissos financeiros de curto prazo em 31/08/2019 da Prefeitura e 
Fundação de Saúde com fornecedores e diversos. 
 
 

  DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA 

IDENTIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DO SALDO 

31/12/2018 31/08/2019 

Parcelamento com o INSS 0,00 0,00 

Fundo Municipal de Previdência Social 0,00 0,00 

TOTAIS 0,00 0,00 

 
Este quadro demonstra que o Município de Itaúba não possui dívida fundada interna até a data de 
31/08/2019.  

 
Itaúba - MT. 05 de dezembro de 2019 

 
 
 
 

___________________________ 
VALCIR DONATO 
Prefeito Municipal 


