30/01/2014 16:59
Responsável: DANIELLE ROSE UCHÔA NUNES
Município: SAO LUIS DO CURU
Tipo do processo: PCG
Número processo: 10004814

DANIELLE ROSE UCHOA NUN
2014.01.30 14:35:02

Signer:

CN=DANIELLE ROSE UCHOA NUNES:71748636391
C=BR
O=ICP-Brasil
2.5.4.11=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RF

Public key:
RSA/2048 bits

DANIELLE ROSE UCHOA NUN
2014.01.30 15:28:42

Signer:

CN=DANIELLE ROSE UCHOA NUNES:71748636391
C=BR
O=ICP-Brasil
2.5.4.11=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RF

Public key:
RSA/2048 bits

DANIELLE ROSE UCHOA NUN
2014.01.30 01:02:41

Signer:

CN=DANIELLE ROSE UCHOA NUNES:71748636391
C=BR
O=ICP-Brasil
2.5.4.11=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RF

Public key:
RSA/2048 bits

DANIELLE ROSE UCHOA NUN
2014.01.30 01:02:44

Signer:

CN=DANIELLE ROSE UCHOA NUNES:71748636391
C=BR
O=ICP-Brasil
2.5.4.11=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RF

Public key:
RSA/2048 bits

DANIELLE ROSE UCHOA NUN
2014.01.30 14:13:33

Signer:

CN=DANIELLE ROSE UCHOA NUNES:71748636391
C=BR
O=ICP-Brasil
2.5.4.11=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RF

Public key:
RSA/2048 bits

DANIELLE ROSE UCHOA NUN
2014.01.30 14:13:55

Signer:

CN=DANIELLE ROSE UCHOA NUNES:71748636391
C=BR
O=ICP-Brasil
2.5.4.11=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RF

Public key:
RSA/2048 bits

DANIELLE ROSE UCHOA NUN
2014.01.30 01:03:27

Signer:

CN=DANIELLE ROSE UCHOA NUNES:71748636391
C=BR
O=ICP-Brasil
2.5.4.11=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RF

Public key:
RSA/2048 bits

DANIELLE ROSE UCHOA NUN
2014.01.30 01:03:29

Signer:

CN=DANIELLE ROSE UCHOA NUNES:71748636391
C=BR
O=ICP-Brasil
2.5.4.11=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RF

Public key:
RSA/2048 bits

DANIELLE ROSE UCHOA NUN
2014.01.30 01:03:31

Signer:

CN=DANIELLE ROSE UCHOA NUNES:71748636391
C=BR
O=ICP-Brasil
2.5.4.11=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RF

Public key:
RSA/2048 bits

DANIELLE ROSE UCHOA NUN
2014.01.30 01:03:34

Signer:

CN=DANIELLE ROSE UCHOA NUNES:71748636391
C=BR
O=ICP-Brasil
2.5.4.11=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RF

Public key:
RSA/2048 bits

DANIELLE ROSE UCHOA NUN
2014.01.30 01:03:36

Signer:

CN=DANIELLE ROSE UCHOA NUNES:71748636391
C=BR
O=ICP-Brasil
2.5.4.11=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RF

Public key:
RSA/2048 bits

DANIELLE ROSE UCHOA NUN
2014.01.30 01:03:38

Signer:

CN=DANIELLE ROSE UCHOA NUNES:71748636391
C=BR
O=ICP-Brasil
2.5.4.11=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RF

Public key:
RSA/2048 bits

DANIELLE ROSE UCHOA NUN
2014.01.30 01:03:40

Signer:

CN=DANIELLE ROSE UCHOA NUNES:71748636391
C=BR
O=ICP-Brasil
2.5.4.11=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RF

Public key:
RSA/2048 bits

DANIELLE ROSE UCHOA NUN
2014.01.30 14:11:58

Signer:

CN=DANIELLE ROSE UCHOA NUNES:71748636391
C=BR
O=ICP-Brasil
2.5.4.11=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB

Public key:
RSA/2048 bits

DANIELLE ROSE UCHOA NUN
2014.01.30 14:12:16

Signer:

CN=DANIELLE ROSE UCHOA NUNES:71748636391
C=BR
O=ICP-Brasil
2.5.4.11=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB

Public key:
RSA/2048 bits

DANIELLE ROSE UCHOA NUN
2014.01.30 14:12:21

Signer:

CN=DANIELLE ROSE UCHOA NUNES:71748636391
C=BR
O=ICP-Brasil
2.5.4.11=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RF

Public key:
RSA/2048 bits

DANIELLE ROSE UCHOA NUN
2014.01.30 14:12:26

Signer:

CN=DANIELLE ROSE UCHOA NUNES:71748636391
C=BR
O=ICP-Brasil
2.5.4.11=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB

Public key:
RSA/2048 bits

DANIELLE ROSE UCHOA NUN
2014.01.30 14:12:31

Signer:

CN=DANIELLE ROSE UCHOA NUNES:71748636391
C=BR
O=ICP-Brasil
2.5.4.11=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB

Public key:
RSA/2048 bits

DANIELLE ROSE UCHOA NUN
2014.01.30 14:12:37

Signer:

CN=DANIELLE ROSE UCHOA NUNES:71748636391
C=BR
O=ICP-Brasil
2.5.4.11=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RF

Public key:
RSA/2048 bits

DANIELLE ROSE UCHOA NUN
2014.01.30 01:04:08

Signer:

CN=DANIELLE ROSE UCHOA NUNES:71748636391
C=BR
O=ICP-Brasil
2.5.4.11=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RF

Public key:
RSA/2048 bits

DANIELLE ROSE UCHOA NUN
2014.01.30 01:04:10

Signer:

CN=DANIELLE ROSE UCHOA NUNES:71748636391
C=BR
O=ICP-Brasil
2.5.4.11=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RF

Public key:
RSA/2048 bits

DANIELLE ROSE UCHOA NUN
2014.01.30 01:04:13

Signer:

CN=DANIELLE ROSE UCHOA NUNES:71748636391
C=BR
O=ICP-Brasil
2.5.4.11=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RF

Public key:
RSA/2048 bits

DANIELLE ROSE UCHOA NUN
2014.01.30 01:04:16

Signer:

CN=DANIELLE ROSE UCHOA NUNES:71748636391
C=BR
O=ICP-Brasil
2.5.4.11=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RF

Public key:
RSA/2048 bits

DANIELLE ROSE UCHOA NUN
2014.01.30 13:14:40

Signer:

CN=DANIELLE ROSE UCHOA NUNES:71748636391
C=BR
O=ICP-Brasil
2.5.4.11=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RF

Public key:
RSA/2048 bits

DANIELLE ROSE UCHOA NUN
2014.01.30 13:14:54

Signer:

CN=DANIELLE ROSE UCHOA NUNES:71748636391
C=BR
O=ICP-Brasil
2.5.4.11=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RF

Public key:
RSA/2048 bits

DANIELLE ROSE UCHOA NUN
2014.01.30 03:32:18

Signer:

CN=DANIELLE ROSE UCHOA NUNES:71748636391
C=BR
O=ICP-Brasil
2.5.4.11=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RF

Public key:
RSA/2048 bits

DANIELLE ROSE UCHOA NUN
2014.01.30 03:32:33

Signer:

CN=DANIELLE ROSE UCHOA NUNES:71748636391
C=BR
O=ICP-Brasil
2.5.4.11=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RF

Public key:
RSA/2048 bits

DANIELLE ROSE UCHOA NUN
2014.01.30 03:32:41

Signer:

CN=DANIELLE ROSE UCHOA NUNES:71748636391
C=BR
O=ICP-Brasil
2.5.4.11=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RF

Public key:
RSA/2048 bits

DANIELLE ROSE UCHOA NUN
2014.01.30 03:32:52

Signer:

CN=DANIELLE ROSE UCHOA NUNES:71748636391
C=BR
O=ICP-Brasil
2.5.4.11=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RF

Public key:
RSA/2048 bits

DANIELLE ROSE UCHOA NUN
2014.01.30 03:33:04

Signer:

CN=DANIELLE ROSE UCHOA NUNES:71748636391
C=BR
O=ICP-Brasil
2.5.4.11=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RF

Public key:
RSA/2048 bits

DANIELLE ROSE UCHOA NUN
2014.01.30 01:05:34

Signer:

CN=DANIELLE ROSE UCHOA NUNES:71748636391
C=BR
O=ICP-Brasil
2.5.4.11=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RF

Public key:
RSA/2048 bits

DANIELLE ROSE UCHOA NUN
2014.01.30 01:05:36

Signer:

CN=DANIELLE ROSE UCHOA NUNES:71748636391
C=BR
O=ICP-Brasil
2.5.4.11=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RF

Public key:
RSA/2048 bits

DANIELLE ROSE UCHOA NUN
2014.01.30 13:09:53

Signer:

CN=DANIELLE ROSE UCHOA NUNES:71748636391
C=BR
O=ICP-Brasil
2.5.4.11=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RF

Public key:
RSA/2048 bits

DANIELLE ROSE UCHOA NUN
2014.01.30 13:10:07

Signer:

CN=DANIELLE ROSE UCHOA NUNES:71748636391
C=BR
O=ICP-Brasil
2.5.4.11=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RF

Public key:
RSA/2048 bits

Protocolo nº 100048/14
Dados do Responsável:
Tipo de Processo: PCG
Município: SAO LUIS DO CURU
Exercício: 2013
Prefeito
Nome completo: DANIELLE ROSE UCHÔA NUNES
CPF: 717.486.363-91
Endereço para correspondência: AV PEDRO CIPRIANO S/N, ALTOS - SAO LUIS DO CURU
Tel. Fixo:
Tel. Celular: (85) 9744-1188
Email: daniuchoa1@hotmail.com
Email alternativo:
Início do Mandato: 01/01/2013
Fim do Mandato:31/12/2013
Presidente da Câmara
Nome completo: DELMIR JOSÉ PECCINI
CPF: 550.703.619-53
Endereço para correspondência: AV. PEDRO CIPRIANO S/N - SAO LUIS DO CURU
Tel. Fixo: (85) 3355-1222
Tel. Celular: (85) 9988-2458
Email: dj.yaveh@hotmail.com
Email alternativo:

Dados da Gestão:
Contador/Empresa Responsável
Nome completo: G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS SS EPP
CRC-CE: 000694
CNPJ: 07.171.194/0001-37
Endereço para correspondência: RUA DESEMBARGADOR PRAXEDES, 1511 - MONTESE
Tel. Fixo: (85) 3257-6662
Tel. Celular: (85) 9988-1065
Email: claudio@g2contabilidade.com.br
Email alternativo:
Valor da despesa orçada e empenhada: R$ R$ 24.853.157,57
Valor da despesa liquidada: R$ R$ 22.098.529,66
Valor da despesa pago: R$ R$ 21.240.820,96

Documentos anexados:
ART._5º,_INCISO_I_-_I.N._02-201_0000.pdf
1592013OFICIO.pdf
ART._5º,_INCISO_III_-_I.N._02-201_0000.pdf
ART._5º,_INCISO_IV_-_I.N._02-201_0000.pdf
ART._5º,_INCISO_V_-_I.N._02-201_0000.pdf
ART._5º,_INCISO_V_-_I.N._02-201_0001.pdf
ART._5º,_INCISO_VI_-_I.N._02-201_0000.pdf
ART._5º,_INCISO_VII_-_I.N._02-201_0000.pdf
ART._5º,_INCISO_VIII_-_I.N._02-201_0000.pdf
ART._5º,_INCISO_IX_-_I.N._02-201_0000.pdf
ART._5º,_INCISO_X_-_I.N._02-201_0000.pdf
ART._5º,_INCISO_XI_-_I.N._02-201_0000.pdf
ART._5º,_INCISO_XII_-_I.N._02-201_0000.pdf
ART._5º,_INCISO_XIII_-_I.N._02-201_0000.pdf
ART._5º,_INCISO_XIII_-_I.N._02-201_0001.pdf
ART._5º,_INCISO_XIII_-_I.N._02-201_0002.pdf
ART._5º,_INCISO_XIII_-_I.N._02-201_0003.pdf
ART._5º,_INCISO_XIII_-_I.N._02-201_0004.pdf
ART._5º,_INCISO_XIII_-_I.N._02-201_0005.pdf

ART._5º,_INCISO_XIV_-_I.N._02-201_0000.pdf
ART._5º,_INCISO_XV_-_I.N._02-201_0000.pdf
ART._5º,_INCISO_XVI_-_I.N._02-201_0000.pdf
ART._5º,_INCISO_XVII_-_I.N._02-201_0000.pdf
ART._5º,_INCISO_XVIII_-_I.N._02-201_0000.pdf
ART._5º,_INCISO_XVIII_-_I.N._02-201_0001.pdf
ART._5º,_INCISO_XIX_-_I.N._02-201_0000.pdf
ART._5º,_INCISO_XIX_-_I.N._02-201_0001.pdf
ART._5º,_INCISO_XIX_-_I.N._02-201_0002.pdf
ART._5º,_INCISO_XIX_-_I.N._02-201_0003.pdf
ART._5º,_INCISO_XIX_-_I.N._02-201_0004.pdf
ART._5º,_INCISO_XX_-_I.N._02-201_0000.pdf
ART._5º,_INCISO_XXI-_I.N._02-201_0000.pdf
OUTRO_0000.pdf
OUTRO_0001.pdf
1592013PCG.zip

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

DISTRIBUIÇÃO

PROCESSO/PEÇA PROCESSUAL N°: 10004814
MUNICÍPIO: SAO LUIS DO CURU
NATUREZA: PCG
EXERCÍCIO: 2013

Em atendimento ao disposto no art. 95, da Resolução n° 08/1998, de 1° de outubro de 1998 - Regimento Interno do Tribunal de
Contas dos Municípios do Estado do Ceará, esta Secretaria providenciou a distribuição eletrônica do(a) presente processo/peça, tendo
o(a) mesmo(a) sido distribuído(a) nesta data à relatoria do Excelentíssimo senhor Conselheiro José Marcelo Feitosa.

Fortaleza, 8 de Abril de 2014

Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130 – Cambeba – CEP 60.822-325 – Fortaleza-CE
www.tcm.ce.gov.br
1/1

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
Emitido em: 04/04/2014 15:22

Protocolo nº 100048/14
Tipo de Processo: Prestação de Contas de Governo
Município: SAO LUIS DO CURU
Exercício: 2013

Documentos anexados (total arquivos: 2):
OUTRO_0000.pdf
OUTRO_0001.pdf

Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130 – Cambeba – CEP 60.822-325 – Fortaleza-CE
www.tcm.ce.gov.br
1/1

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
Emitido em: 04/04/2014 15:23

Protocolo nº 100048/14
Tipo de Processo: Prestação de Contas de Governo
Município: SAO LUIS DO CURU
Exercício: 2013

Documentos anexados (total arquivos: 1):
1592013PCG.zip

Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130 – Cambeba – CEP 60.822-325 – Fortaleza-CE
www.tcm.ce.gov.br
1/1

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE CONSELHEIRO MARCELO FEITOSA

PROCESSO Nº 100048/14
Gab. Cons. Marcelo Feitosa

À Dirfi, para informar Inicial.

Em: 30/06/2014

Cons. José Marcelo Feitosa
Relator

Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130 – Cambeba – CEP 60.822-325 – Fortaleza-CE
www.tcm.ce.gov.br

Município:
Sao Luis do Curu
Processo nº.:
10004814
Informação Inicial nº.: 171002014

Prefeito(a):
DANIELLE ROSE UCHÔA NUNES
Relator:
JOSÉ MARCELO FEITOSA

2013

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

Missão TCM-CE
“Orientar e fiscalizar a aplicação dos recursos
públicos dos municípios cearenses,
contribuindo para o aperfeiçoamento e
transparência da gestão, em benefício da
sociedade”.

PROCESSO Nº 10004814

2

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

Composição do TCM-CE
CONS. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR
Presidente
CONS. JOSÉ MARCELO FEITOSA
Vice-Presidente
CONS. HÉLIO PARENTE DE VASCONCELOS FILHO
Corregedor

Conselheiros
JOSÉ MARCELO FEITOSA
PEDRO ÂNGELO SALES FIGUEIRÊDO
ERNESTO SABOIA DE FIGUEIREDO JUNIOR
MANOEL BESERRA VERAS
FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR
HÉLIO PARENTE DE VASCONCELOS FILHO
DOMINGOS GOMES DE AGUIAR FILHO

Procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal
LEILYANNE BRANDÃO FEITOSA – PROCURADORA GERAL
JÚLIO CÉSAR ROLA SARAIVA
CLÁUDIA PATRÍCIA RODRIGUES ALVES CRISTINO

Auditores
DAVID SANTOS MATOS
FERNANDO ANTONIO COSTA LIMA UCHÔA JÚNIOR
MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE

PROCESSO Nº 10004814

3

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

Ficha Técnica
03a.Inspetoria - DIRFI

MARCÍLIO FREIRE DE CASTRO
Inspetor

VANESSA ARAGÃO DE GOES SALGUEIRO
Analista de Controle Externo

Supervisão dos Trabalhos
ANA PAULA DE ALMEIDA RICARTE
Assessora Técnica da Diretoria de Fiscalização

Diretoria de Fiscalização
ZIVALDO RODRIGUES LOREIRO JUNIOR
Diretor de Fiscalização

Relatoria
JOSÉ MARCELO FEITOSA
Conselheiro

PROCESSO Nº 10004814

4

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

Sumário
APRESENTAÇÃO......................................................................................................................................... 6
01.
DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS ................................................................................................ 7
02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ............................................................................................................ 8
03. DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO .................................................................................... 8
04. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA .....................................................................................................10
05. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL .......................................................................................14
06. DOS LIMITES LEGAIS..........................................................................................................................15
07. DO ENDIVIDAMENTO...........................................................................................................................23
08.
DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS .....................................................................................28
09. DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO ...........................................................................................30
10. CONSIDERAÇÕES FINAIS ..................................................................................................................30

PROCESSO Nº 10004814

5

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

APRESENTAÇÃO
Advém nessa oportunidade o momento inaugural de uma das
funções mais precípuas dos Tribunais de Contas do Brasil que é apreciar de forma
consultiva e opinativa através da emissão de Parecer Prévio as Prestações de
Contas Anuais de Governo prestadas pelo Chefe do Poder Executivo no âmbito da
União, Estados, Municípios e Distrito Federal, constituindo subsídio indispensável
para o julgamento político exercido pelos respectivos Poderes Legislativos.
No campo da competência do Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado do Ceará (TCM-CE), como instituição responsável pelo
exercício do controle externo sobre as Contas de Governo do município e a Gestão
Fiscal dos Poderes Executivo e Legislativo, o Parecer Prévio disciplinado no art. 78
da Constituição Estadual Cearense de 1989 e art. 1° da Lei Orgânica do TCM-CE
tem natureza opinativa das contas prestadas pelos Prefeitos Municipais,
recomendando a aprovação ou desaprovação das Contas Anuais de Governo,
constituindo uma modalidade jurídica especial e autônoma, não vinculante, mas
indispensável ao processo, em face de compor a parte preliminar do julgamento
político exercido pelo Poder Legislativo Municipal.
As Prestações de Contas Anuais de Governo do Município de
Sao Luis do Curu, exercício financeiro de 2013, encaminhadas ao Tribunal de
Contas dos Municípios no formato de processo eletrônico, nos moldes definidos pela
Instrução Normativa n° 02/2013 deste TCM, foram examinadas e balizadas nas
informações técnico-contábeis, jurídicas, financeiras e econômicas encaminhadas
através do Sistema de Informações Municipais – SIM e SIM PCG, destacando
aspectos desde os instrumentos de planejamento, os resultados da execução
orçamentária, financeira e patrimonial, o endividamento e a conformidade com os
preceitos que regem a Contabilidade Pública.
No âmbito da Lei Complementar Federal n° 101/00 – Lei de
Responsabilidade Fiscal buscou-se, em especial, o acompanhamento da Gestão
Fiscal no tocante aos limites legais das despesas com pessoal, às operações de
crédito, inclusive por antecipação da receita, às garantias e avais e à divida
consolidada e mobiliária.
O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, no
cumprimento de sua competência constitucional de controle externo, desponta por
sua ação essencial no aprimoramento da Administração Pública Municipal,
preservando e salvaguardando o patrimônio público, e contribuindo para a
manutenção do regime democrático de direito e a transparência social, na medida
em que permite o acompanhamento e a avaliação pela sociedade, dos resultados
dos programas governamentais e gestão das finanças públicas norteados pelos
princípios da economicidade, publicidade, impessoalidade e eficiência.
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01. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A presente análise sobre a Prestação de Contas do Governo
do Município de Sao Luis do Curu, sob a responsabilidade da Exma. Sra. Prefeita,
DANIELLE ROSE UCHÔA NUNES , evidencia o desempenho da Administração
Municipal relativa ao exercício 2013, sob os aspectos contábil, orçamentário,
financeiro e patrimonial, segundo determina o artigo 71 da Constituição Federal
combinado com o artigo 75, e artigo 78 da Constituição do Estado do Ceará.
Serão objeto de exame os demonstrativos contábeis
integrantes do Balanço Geral do Município (Balanços e anexos da Lei n.º 4.320/64),
os instrumentos normativos estratégicos e operacionais das áreas de planejamento
e controle da Administração Pública, assim como os relatórios exigidos pela Lei de
Responsabilidade Fiscal, os dados enviados a este Tribunal de Contas através do
Sistema de Informações Municipais – SIM, e demais informações que
complementam o presente Processo.
As Contas de Governo do Município demonstram a efetivação
dos Atos de Governo, também conhecidos como atos políticos, que decorrem da
realização da atividade estatal para a execução das políticas públicas, e se
concretizam por meio das ações positivas do Estado. As políticas públicas, por sua
vez, resultam de decisões governamentais e expressam atividade política de efetivar
as demandas da sociedade por direitos fundamentais (individuais e coletivos)
estabelecidos na Constituição Federal.
A realização dessas políticas públicas deve sujeitar-se ao
Princípio da Legalidade, cabendo ao Poder Executivo – que exerce
preponderantemente a atividade administrativa – a tarefa de idealização das
estratégias para a efetivação do programa político de governo e para a
concretização das finalidades pretendidas através do planejamento, da fixação de
metas, avaliação dos objetivos alcançados e indicação de diretrizes.
Vê-se, pois, que o Executivo é o articulador, o organizador dos
fatores de desenvolvimento; é ali que devem ser traçadas as estratégias
governamentais e exercidas as atividades políticas – expressão da competência
discricionária da Administração.
Desta forma, atendendo ao despacho do Relator do presente
Processo, Conselheiro José Marcelo Feitosa, a análise sobre a Prestação de Contas
de Governo do Município de Sao Luis do Curu foi efetuada pela 03a. Inspetoria da
Diretoria de Fiscalização – DIRFI, evidenciando a responsabilidade da Sra.
Prefeita, bem como do Presidente da Câmara, Sr. DELMIR JOSE PECCINI.
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Ressalte-se que os recursos orçamentários e financeiros, bem
como os dispêndios realizados diretamente pelas Unidades Administrativas serão
examinados detalhadamente por ocasião da análise e apresentação dos relatórios
sobre as Contas de Gestão de seus Ordenadores de despesa.
02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
A Prestação de Contas de Governo da Prefeitura Municipal de
Sao Luis do Curu foi encaminhada em meio eletrônico à Câmara Municipal em 30
de Janeiro de 2014, dentro do prazo regulamentar determinado na Instrução
Normativa n° 02/2013 deste TCM.
A validação do envio da presente Prestação de Contas de
Governo a este Tribunal, em meio eletrônico, de responsabilidade do Chefe do
Poder Legislativo Municipal, ocorreu em 30 de Janeiro de 2014, portanto dentro do
prazo estabelecido pelo § 4º do art. 42 da Constituição do Estado do Ceará e art. 6°,
caput, e §2°da IN n° 02/2013.
Por meio de consulta à rede mundial de computadores,
notadamente
ao
sítio
eletrônico
http://www.prefeituradesaoluisdocuru.com/balan%C3%A7o-patrimonial/a2013/,
constatou-se o atendimento ao art.48 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
03. DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO
Destinada a disciplinar a forma e o conteúdo com que a Lei
Orçamentária de cada exercício deve se apresentar, indicando as prioridades e
metas a serem observadas em sua elaboração, a LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS – LDO, foi encaminhada a este Tribunal em cumprimento ao
disposto no art. 4.º da Instrução Normativa – IN n.º 03/2000, deste TCM, alterada
pela IN n.º 01/2007, conforme comprova o processo protocolizado sob o n.º
18350/12 .
A Lei Orçamentária Anual – LOA nº 579/2012, de
12/11/2012, apresenta a previsão das receitas e a fixação das despesas no
montante de R$ 21.926.200,00 (vinte e um milhões, novecentos e vinte e seis mil e
duzentos reais), evidenciando uma situação de equilíbrio.
Da análise procedida na LOA, verificou-se que:
- Protocolada neste Tribunal sob o n°33271/12, de 27/12/2012,
dentro do prazo determinado no art.42 § 5º, da Constituição Estadual, e na
Instrução Normativa n.º 03/2000, alterada pela IN n.º 01/2007 deste TCM;
- A Lei Orçamentária contempla dotação destinada à Reserva
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de Contingência, estando de acordo com o que disciplina o inciso III do art. 5º da Lei
de Responsabilidade Fiscal, como também, o artigo 5º, parágrafo 6º, da IN 03/2000
desta Corte de Contas.
A Programação Financeira e o Cronograma Mensal de
Desembolso foram encaminhados a este Tribunal de Contas atendendo o que
preconiza o art. 6.º da Instrução Normativa n.º 03/2000 deste TCM. Ademais,
observou-se o atendimento ao prazo de elaboração disposto no art. 8.º da Lei
Complementar n.º 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, conforme
processo protocolizado sob o n.º 33273/12.
03.01. DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
No curso do exercício financeiro de 2013, a Chefe do Executivo
Municipal realizou alterações orçamentárias por meio da abertura de créditos
adicionais, as quais são demonstradas no quadro a seguir, segundo dados do
Balanço e do SIM PCG:
A

VALOR TOTAL DAS
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
(FIXADAS NO ORÇAMENTO)

CRÉDITOS ADICIONAIS

Créditos Suplementares
Créditos Especiais
Créditos Extraordinários
B

TOTAL DOS CRÉDITOS
ADICIONAIS ABERTOS

FONTE DE RECURSOS

R$

21.926.200,00

VALOR POR TIPO DE CRÉDITO
ADICIONAL (R$)
Decretos
11.067.611,00

SIM PCG
11.072.711,00

13.500,00

13.500,00

0,00

0,00

11.081.111,00

11.086.211,00

VALOR POR FONTE DE RECURSOS (R$)

Superávit financeiro

Decretos
0,00

SIM PCG
0,00

Excesso de arrecadação

5.243.250,00

5.243.250,00

Anulação de dotações

5.837.861,00

5.842.961,00

Operações de crédito

0,00

0,00

TOTAL

11.081.111,00

11.086.211,00

TOTAL DAS AUTORIZAÇÕES APURADAS
PELA INSPETORIA (A+B- ANULAÇÕES)

27.169.450,00

27.169.450,00
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REGISTRO NO BALANÇO GERAL –
ANEXOS XI, XII E BALANCETE
DIFERENÇA

27.169.450,00

27.169.450,00

0,00

0,00

Analisando os instrumentos de planejamento, conclui-se que a
Lei do Orçamento autorizou a abertura de créditos adicionais suplementares até o
total da receita prevista, o que equivale a R$ 21.926.200,00 (vinte e um milhões,
novecentos e vinte e seis mil e duzentos reais).
Considerando que foram abertos R$ 11.067.611,00 (onze
milhões, sessenta e sete mil, seiscentos e onze reais) em créditos do tipo
suplementar, segundo dados dos Decretos, conclui-se que foi respeitado o limite
estabelecido pelo Orçamento, cumprindo-se a determinação imposta pelo artigo
167 da Constituição Federal, e art. 43, parágrafo 1º, inciso III, da Lei Federal n°
4.320/64.
A análise procedida no quadro acima resultou nas seguintes
irregularidades:
- Os valores dos créditos adicionais suplementares apurados
com base nas leis e decretos divergiram das informações extraídas do SIM PCG;
- O total das anulações apurado com base nos decretos
divergiu das informações extraídas do SIM PCG;
- Não foi apresentado o cálculo do provável excesso de
arrecadação, em desobediência ao disposto no inciso V do art. 5° da IN n° 02/2013
deste Tribunal.
Ademais, considerando a concretização do excesso de
arrecadação ao final do ano de 2013 no montante de R$ 3.030.364,48 (três milhões,
trinta mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), valor
inferior ao utilizado como fonte de recursos para abertura de crédito adicional,
constata-se que houve a utilização de fonte de recursos inexistente, ferindo a
legislação orçamentária;
O crédito adicional especial foi autorizado através da Lei nº.
590/13, acostada ao presente processo.
04. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
04.01. DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
A Arrecadação Orçamentária alcançou o valor de R$
24.956.564,48 (vinte e quatro milhões, novecentos e cinqüenta e seis mil,
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quinhentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), superando a
previsão inicial em 13,82%, segundo dados do SIM PCG, confirmados pelo RREO.
Confrontando o valor arrecadado com a cifra recolhida no
exercício anterior, conforme se demonstra a seguir, conclui-se que houve uma
diminuição de arrecadação na ordem de 1%:
ARRECADAÇÃO
2012 – A

ARRECADAÇÃO
2013 – B

VARIAÇÃO R$ (B – A)

VARIAÇÃO - %
(B/A-1) X100

25.209.154,40

24.956.564,48

-252.589,92

-1%

Fonte: SIM PCG

Informa-se que, do total arrecadado no exercício sob exame,
R$ 647.960,60 (seiscentos e quarenta e sete mil, novecentos e sessenta reais e
sessenta centavos) refere-se à receita tributária, que por sua vez representa
117,70% do valor previsto de arrecadação tributária que é de R$ 550.500,00
(quinhentos e cinqüenta mil e quinhentos reais).
Segundo dados do Balanço Geral, o Município de São Luis do
Curu não realizou, em 2013, alienações.
04.02. DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
A Lei Orçamentária Anual fixou inicialmente a despesa pública
em R$ 21.926.200,00 (vinte e um milhões, novecentos e vinte e seis mil e duzentos
reais). Conforme dados do Balanço Geral, após devidamente atualizada em face da
abertura de Créditos Adicionais, o total de autorizações orçamentárias importou em
R$ 27.169.450,00 (vinte e sete milhões, cento e sessenta e nove mil, quatrocentos e
cinqüenta reais) confirmados pelo RREO.
Deste total foi executado o valor de R$ 24.998.502,56 (vinte e
quatro milhões, novecentos e noventa e oito mil, quinhentos e dois reais e cinqüenta
e seis centavos) correspondendo a 114,01% da fixação para as despesas, conforme
dados do Balanço Geral, divergentes do RREO, que consta a quantia de R$
24.853.157,57. (vinte e quatro milhões, oitocentos e cinqüenta e três mil, cento e
cinqüenta e sete reais e cinqüenta e sete centavos)

04.03. DA DÍVIDA ATIVA
No Município de São Luis do Curu, a arrecadação da dívida
ativa alcançou o montante de R$ 10.388,85 (dez mil, trezentos e oitenta e oito reais
e oitenta e cinco centavos), o qual está corretamente demonstrado no Balanço das
Variações Patrimoniais e ratificado através de declaração, entretanto, o valor das
inscrições contido na referida declaração não confere com o exposto no Balanço
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das Variações Patrimoniais, desse modo, descumprindo a IN n.º 02/2013 deste
TCM.
Demonstra-se a movimentação ocorrida nos valores que
compõem a Dívida Ativa durante o exercício em exame, considerando os dados do
Balanço Geral e Declaração contida na Prestação de Contas em análise:
VALORES
EXTRAÍDOS DA
DECLARAÇÃO,
INCLUSIVE O SALDO
DO EXERCÍCIO
ANTERIOR
1.292.549,85

ESPECIFICAÇÃO

VALORES
EXTRAÍDOS
DOS ANEXOS
DO BALANÇO
GERAL

Saldo do exercício anterior – 2012
- Balanço Patrimonial 2012

1.262.336,07

(+) Inscrições no exercício
(-) Cobrança no exercício – Dívida
Ativa Tributária
(-) Cobrança no exercício – Dívida
Ativa Não Tributária
(-) Cancelamento e prescrição no
exercício

286.061,33
349,63

439.871,19
349,63

10.039,22

10.039,22

(=) Saldo final do exercício – 2013

1.538.008,55

1.722.032,19

% do Valor cobrado sobre o saldo
do exercício anterior

0,82%

0,80%

0,00

Previsão para arrecadação em 2013
Arrecadação em 2013
Percentual Arrecadado em relação à Previsão

0,00

30.000,00
10.388,85
34,63%

Ressalta-se que nenhum dos valores apurado acima de Dívida
Ativa confere com o extraído do Balanço Patrimonial, no qual consta a quantia de R$
1.568.222,33 (um milhão, quinhentos e sessenta e oito mil, duzentos e vinte e dois
reais e trinta e três centavos).
Da análise procedida, chegou-se às seguintes conclusões:
- Da previsão inicial, apenas o percentual de 34,63% foi
arrecadado. Analisando este resultado sob o aspecto do planejamento e da gestão
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fiscal responsável, na forma do artigo 1º da LRF, fica evidente a desatenção e falha
com relação ao planejamento, visto que a projeção do ingresso da receita deve ser
baseada em estudos na forma da Lei n.º 4.320/64. E ainda, devem ser efetivados
esforços no sentido de executar o planejamento da LOA.
Ademais, a não implementação de medidas objetivando o
recebimento desses ativos causa desequilíbrio fiscal e comprometimento do
resultado pretendido na LOA, pois, em consequência da não concretização da
receita, a execução das despesas poderá sofrer prejuízo e contingenciamento.
-O saldo destes créditos encontra-se em aumento, indicando
que não houve a intensificação da cobrança da dívida ativa, mas a inatividade da
Administração Municipal em cobrar e recuperar esses direitos. Ressalta-se que na
análise das Contas de Governo do ano anterior situação idêntica foi detectada,
concluindo-se pela reincidência desse resultado e permanente omissão na
recuperação desses valores.
Assim sendo, salvo provas em contrário, verifica-se que não
houve esforço dessa Administração Municipal em promover ações administrativas
ou judiciais para recuperar esses ativos, visto que os créditos estão aumentando
sem que sejam levadas a efeito medidas prioritárias para cobrança dos devedores
da Fazenda Pública Municipal.
04.03.01. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA ORIUNDA DE
DÉBITOS E MULTAS APLICADAS PELO TCM/CE
Considerando o disposto nos Arts. 71 e 75 da Constituição
Federal de 1988; inciso VI do art. 1° da Lei n° 12160/93; os dispositivos de
responsabilidade na gestão fiscal definidos na Lei Complementar n° 101/2000; o art.
39 da Lei n° 4320/64, esta Inspetoria, por meio de dados coletados junto à
Secretaria deste Tribunal, constatou que o Sr. Prefeito ainda não promoveu a
inscrição em dívida ativa dos valores especificados como pendentes:
ACÓRDÃO
N.º
5328/2012

3325/2013

2475/2013

PROCESSO
VALOR
RESPONSÁVEL
N.º
R$
16715/06
MARIA
5.040,56
CARNEIRO DA
SILVA
22815/09
JOSE RICARDO 95.770,55
PAULA
DE
CASTRO
9583/09
ROCHAEL
1.064,10
ALDIRES
MOREIRA
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NUNES

Considerando, ainda, a necessidade de que sejam realizados
os procedimentos devidos quanto à cobrança e recebimento dos créditos em favor
do Fisco Municipal, bem como a necessidade de evidenciar a responsabilidade pelo
cumprimento às determinações contidas nos Acórdãos emitidos por este Tribunal de
Contas, verificou-se que a Sra. Prefeita Municipal não comprovou, através de
documentos hábeis, as medidas adotadas objetivando a cobrança dos créditos
acima descritos como pendentes, seja para a quitação administrativa do débito ou
mesmo visando à cobrança judicial, na forma da Lei n.º 6830/80 – Lei de Execução
Fiscal.
O mesmo se observou em relação ao quadro adiante exposto,
ressaltando-se que nos autos dos processos abaixo indicados constam
comunicações oriundas da Administração Municipal dando ciência a esta Corte de
Contas acerca de inscrições em dívida ativa, em razão do não recolhimento ao
erário de penas pecuniárias aplicadas em decisões do TCM/CE.

ACÓRDÃO
N.º
6428/2012

PROCESSO
N.º
12842/11

RESPONSÁVEL
ISABEL
CRISTINA
PACHECO
SOUSA

VALOR
R$
3.724,35

DE

TOTAL

REFERÊNCIA
FUNDO
MUNICIPAL
DE
ASSISTENCIA
SOCIAL

RESULTADO
DA ANÁLISE
PENDENTE

3.724,35

05. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL
Esta Unidade Técnica apurando a Receita Corrente Líquida,
com base nos dados do RREO/RGF e Balanço Geral, seguindo a metodologia
definida na IN n° 03/2000 e Portaria da STN n° 637, de 18 de outubro de 2012,
chegou aos seguintes resultados, verificando-se a conformidade entre as peças
indicadas:
ESPECIFICAÇÃO
RECEITA CORRENTE

VALOR (R$)
22.341.641,40

(-) Contribuição dos Servidores para o Regime Próprio de
Previdência

0,00

(-) Receitas provenientes da compensação financeira entre os
diversos regimes de Previdência Social
(-) Dedução da Receita para Formação do Fundeb

0,00
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(-) Contabilização em duplicidade
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – ANEXO X

0,00
20.071.612,29

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RREO/RGF

20.071.612,29

DIFERENÇA

0,00

06. DOS LIMITES LEGAIS
06.01. DAS DESPESAS COM PESSOAL DOS PODERES
EXECUTIVO E LEGISLATIVO
A despesa total com pessoal compreende o somatório dos
gastos do ente da Federação com ativos, inativos e pensionistas, deduzidos alguns
itens explicitados pela própria Lei Complementar nº 101/2000, consoante também
orienta a IN n.º 03/2000 deste TCM. Essas despesas devem atender ao limite
estabelecido no art. 20, inciso III, letras a e b, da LRF.
Faz-se importante registrar, com base na Lei Fiscal e Manual
de Demonstrativos Fiscais elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional, aprovado
pela Portaria n.º 637/2012, que o conceito de despesa com pessoal não depende da
natureza do vínculo empregatício. Assim, as despesas com servidores
independentemente do regime de trabalho a que estejam submetidos integram a
despesa total com pessoal e compõem o cálculo do limite de gasto com pessoal.
Logo, consideram-se incluídos tanto servidores efetivos como
cargos em comissão, empregados públicos e agentes políticos. Esse também é o
caso dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias,
quer tenham sido contratados por meio de processo seletivo público, ou não.
Demonstra-se no quadro a seguir o total empenhado com
pessoal pelos Poderes Executivo e Legislativo em relação à Receita Corrente
Líquida – RCL, no qual se pode verificar o não atendimento ao limite legal.
PODER
DESPESA COM PESSOAL – SIM

EXECUTIVO
R$
11.951.411,87

LEGISLATIVO
R$
578.863,12

2.0 - PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS

0,00

0,00

3.0 - DESPESAS NÃO COMPUTADAS – Art.19 § 1º LRF
(-) Indenização por Demissão e Incentivos à Demissão
Voluntária
(-) Decorrentes de Decisão Judicial

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.0 - PESSOAL ATIVO
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(-) Inativos e Pensionistas pagos com Recursos dos
Fundos de Seguridade
(-) Despesas Exercícios Anteriores

0,00

0,00

0,00

0,00

4.0 - DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (1.0 +2.0 - 3.0)
5.0 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
6.0 - TOTAL DA DESPESA C/ PESSOAL - SIM : (4.0 + 5.0)

11.951.411,87

578.863,12

0,00

0,00

11.951.411,87

578.863,12

7.0 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (Anexo X)
8.0 - % DO TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL SOBRE A RCL
= (6.0 / 7.0)x100
9.0 - LIMITE LEGAL (ART.20 INCISO III DA LRF) %

20.071.612,29

20.071.612,29

59,54%

2,88%

54%

6%

NC

C

10 – CONCLUSÃO: CUMPRIU – (C) / NÃO CUMPRIU – (NC)

Nota: No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são
consideradas executadas, por força do inciso II do artigo 35 da Lei 4.320/64.

Consoante o quadro acima, o Poder Legislativo cumpriu o
limite legal estabelecido na Lei Complementar nº 101/00, entretanto, o Poder
Executivo não cumpriu o referido limite.
Quando da análise destes gastos no exercício em exame,
constatou-se que estas despesas do Poder Executivo atingiu o limite de total
preconizado na Lei de Responsabilidade Fiscal.
Verificou-se que os valores demonstrados no RGF do último
período estão compatíveis com aqueles evidenciados no SIM.
PODER

DESPESA COM PESSOAL

EXECUTIVO R$

LEGISLATIVO R$

SIM

11.951.411,87

578.863,12

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF

11.951.411,87

578.863,12

Considerando que as despesas com pessoal do Poder
Executivo ultrapassaram o limite estabelecido no art. 20, inciso III, alínea b, da Lei
de Responsabilidade Fiscal, informa-se que referido Poder se encontra obrigado a
cumprir as determinações impostas pelo art.23 da mesma lei, in verbis:
Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão
referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos no mesmo
artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, o
percentual excedente terá de ser eliminado nos dois
quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no
primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas
o
nos §§ 3º e 4 do art. 169 da Constituição.

(grifo nosso)
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Assim sendo, solicita-se o envio junto à justificativa, de cópia
do Anexo I do RGF do 1° e 2º quadrimestres do exercício seguinte, comprovando a
redução do percentual excedente na forma do art. 23 da LRF. Ressalte-se que o art.
63 §2° da LRF extingue a faculdade de emissão de relatório semestral, quando
ocorre descumprimento ao disposto no art. 20 da LRF.
Ademais, adverte-se que na fase complementar a peça ora
requisitada será confrontada com o Anexo I do RGF do 1° e 2º quadrimestres de
2014, encaminhado a esta Corte por força do art. 8° da IN n° 03/2000 deste TCM.
Vale ressaltar que, não alcançada a redução no prazo
estabelecido e enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo estará sujeito às
restrições elencadas no § 3º do art. 23 da LRF.
06.02 DAS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E O
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Analisando as despesas na manutenção e desenvolvimento do
ensino à luz do artigo 212 da Constituição Federal, constatou-se que o Município
aplicou o valor de R$ 3.326.714,92 (três milhões, trezentos e vinte e seis mil,
setecentos e quatorze reais e noventa e dois centavos), representando 26,91% do
total das receitas provenientes de impostos e das provenientes de transferências.
Desse modo, cumpriu o dispositivo constitucional.
Demonstram-se a seguir os valores das receitas arrecadadas
que serviram de base de cálculo, bem como os gastos considerados como despesas
na manutenção e desenvolvimento do ensino, ressaltando-se que os números foram
extraídos do banco de dados do SIM e do Balanço Geral:
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO
IPTU

VALOR – R$
631,97

ISS

191.938,56

ITBI

47.480,00

IRRF

396.528,37

Dívida Ativa Tributária

349,63

Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa
(Proveniente de Impostos)
Quota Parte do FPM

0,00
8.838.455,27

Quota Parte do ITR

1.578,52

Quota Parte do IPVA

151.047,70
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Quota Parte do ICMS

2.714.350,89

Quota Parte do IPI

9.724,44

Lei Complementar Nº. 87/96

10.573,09

TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS:

12.362.658,44

Valor a aplicar (Art. 212 C.F.) – 25% do TOTAL DOS IMPOSTOS E
TRANSFERÊNCIAS

3.090.664,61

Complementação do FUNDEB

3.750.079,13

DESPESAS COM APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

VALOR – R$

(+) Gastos com Educação – FUNÇÃO 12
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual
Exercício
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à
Educação
(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)

8.138.867,83
0,00
409.878,84
92.213,00

(-) Ensino Profissional (Sub-Função 363)

0,00

(-) Ensino Superior (Sub-Função 364)
(-)Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias
(Recursos Conveniados)

0,00
559.981,94

(-) Despesas Realizadas com a Complementação do Fundeb

3.750.079,13

(=) Valor Aplicado

3.326.714,92

PERCENTUAL APLICADO

26,91%

SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO

236.050,31
Quadro 1: Demonstrativo do percentual aplicado em manutenção e desenvolvimento do ensino

Apresenta-se adiante o cálculo das despesas realizadas com
recursos de transferências voluntárias, elaborado segundo os dados do Balanço
Geral:
CONTA CORRENTE
SALDO
/RECEITA
ANTERIOR R$

INGRESSO
R$

SALDO ATUAL
R$

VALOR
UTILIZADO
R$

5688-X (SALARIO
EDUCAÇÃO)

414,99

-

417,46

(2,47)

6921-3 (SAL.
EDUCAÇAO)

23.541,93

-

38.241,38

(14.699,45)

7214-1 (PNATE)

468,30

-

28.839,49

(28.371,19)

8502-2 (BRASIL
ALFABETIZAÇÃO)

886,91

-

16.231,55

(15.344,64)
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9425-0 (MERENDA
ESCOLAR)

208.354,00

-

215.774,17

(7.420,17)

9727-6 (PDDE)

11,70

-

12,15

(0,45)
-

Subtotal

233.677,83

RECEITA
1721.35.00.00.00 Transf. De Rec do
FNDE
Subtotal
Total

0,00
233.677,83

-

299.516,20

(65.838,37)

INGRESSO
R$

VALOR
UTILIZADO
R$

625.820,31
625.820,31
625.820,31

625.820,31
625.820,31
559.981,94

0,00
299.516,20

Quadro 2: Demonstrativo dos gastos realizados com recursos de transferências voluntárias

06.03. DAS DESPESAS
PÚBLICOS DE SAÚDE

COM

AÇÕES

E

SERVIÇOS

No exercício financeiro sob exame, foram despendidos R$
2.950.519,05 (dois milhões, novecentos e cinqüenta mil, quinhentos e dezenove
reais e cinco centavos) no financiamento das ações e serviços públicos de saúde, o
que representa 23,87% das receitas arrecadadas resultantes de impostos e das
provenientes de transferências, pertinentes ao disposto nos artigos 156, 157 e 159
inciso I, alínea b e § 3.º da Constituição Federal.
O quadro a seguir evidencia que o Município aplicou o mínimo
de 15% exigido no inciso III do art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição Federal, acrescido pelo art. 7.º da Emenda
Constitucional n.º 29/00.
Demonstram-se a seguir os valores das receitas arrecadadas
que serviram de base de cálculo, bem como os gastos considerados como despesas
em ações e serviços públicos de saúde, ressaltando-se que os números foram
extraídos do banco de dados do SIM e do Balanço Geral:
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO
IPTU

VALOR – R$
631,97

ISS

191.938,56

ITBI

47.480,00
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IRRF

396.528,37

Dívida Ativa Tributária

349,63

Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa Tributária
Quota Parte do FPM

0,00
8.838.455,27

Quota Parte do ITR

1.578,52

Quota Parte do IPVA

151.047,70

Quota Parte do ICMS

2.714.350,89

Quota Parte do IPI

9.724,44

Lei Complementar Nº. 87/96

10.573,09

TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

12.362.658,44

Valor a aplicar (Art. 77 ADCT) 15%

1.854.398,77

DESPESAS COM APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE
SAÚDE
(+) Gastos com Saúde – FUNÇÃO 10

VALOR – R$
5.968.259,18

(+)Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual
Exercício
(-) Restos a Pagar não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à
Saúde

0,00
440.140,54

(-) Inativos e Pensionistas
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos

0,00
0,00

(-) Assistência Médica a Servidores

0,00

(-) Saneamento Básico (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES)

0,00

(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias
(Recursos Conveniados)

2.577.599,59

(=) Valor aplicado

2.950.519,05

PERCENTUAL APLICADO

23,87%

SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO
1.096.120,28
Quadro 1: Demonstrativo do percentual aplicado em ações e serviços públicos de saúde

Apresenta-se adiante o cálculo das despesas realizadas com
recursos de transferências voluntárias, elaborado segundo os dados do Balanço
Geral:
CONTA CORRENTE
/RECEITA
8611-8 (VIG/MS)

SALDO
ANTERIOR
R$
2.452,94

INGRESSO
R$

SALDO ATUAL
R$
0,11

PROCESSO Nº 10004814
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10173-7 (KIT
SANITARIO)

178.180,10

10352-7 (FNS - PAB
AG COM SAUDE)

64.810,25

10353-5 (FNS GEST
POLIT SAUDE)

5.049,66

173.130,44

-

70.862,60

-6.052,35

20.100,43

-

20.885,35

-784,92

10354-3 (FNS MAC
M/A COMPLEX)

120,23

-

14,36

105,87

10355-1 (FNS - PISO
FIXO SAUDE)
10454-X (HPP)

27.868,11
1,12

-

74,01
0,25

27.794,10
0,87

10502-3 (IMPL UM
BAS. SAUDE)

216,05

-

0,34

215,71

10900-2 (REQ UNI
BAS SAU)

35.281,73

-

6.240,81

29.040,92

11566-5 (FNS - SALA
DE ESTABIL)

0,00

-

102.172,78

-102.172,78

58046-5 (PISO
ATENCAO BASICA)

48,87

50,78

Subtotal

329.079,83

0

-1,91
0,00
123.728,78

205.351,05

VALOR
UTILIZADO
R$

INGRESSO
R$

RECEITA
1721.33.00.00.00 Transf. De Recursos
do SUS

-

2.180.397,69

-

2.180.397,69

1762.01.00.00.00 Transf com Estado p/
SUS

-

43.473,12

-

43.473,12

2422.01.00.00.00 Transf Rec SUS

-

100.000,00

-

100.000,00

2471.01.00.00.00 Transf conv União p/
SUS

-

130.000,00

-

0,00
329.079,83

2.453.870,81
2.453.870,81

0,00
205.351,05

130.000,00
0,00
2.453.870,81
2.577.599,59

Subtotal
Total

Quadro 2: Demonstrativo dos gastos realizados com recursos de transferências voluntárias
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06.04. DO DUODÉCIMO
O Orçamento do Município alusivo ao exercício sob exame
fixou as despesas do Legislativo Municipal em R$ 882.000,00 (oitocentos e oitenta e
dois mil reais), repassando ao Poder Legislativo a importância de R$ 810.727,87
(oitocentos e dez mil, setecentos e vinte e sete reais e oitenta e sete centavos),
segundo registro no SIM, o qual confere com o Balanço Financeiro.
Em face ao disposto no art. 29-A da Constituição Federal,
acrescentado pela Emenda Constitucional nº 25, de 14 de fevereiro de 2000, e art.6º
da Instrução Normativa nº 02/2000 deste Tribunal de Contas, evidencia-se a seguir o
demonstrativo das receitas efetivamente arrecadadas em 2012, utilizadas para o
cálculo do Duodécimo relativo ao exercício de 2013:
TRIBUTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO
ART.6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2000

IPTU

VALOR
R$

284,45

ISS

225.554,67

ITBI

14.703,50

IRRF

452.611,57

Taxas

5.244,10

Contribuição de Melhoria

0,00

Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de Previdência

0,00

Contribuição de Iluminação Pública

0,00

Dívida Ativa Tributária

1.075,78

Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa
(Proveniente de Impostos)
Quota Parte do FPM

0,00
8.237.238,23

Quota Parte do ITR

1.084,35

Quota Parte do IPVA

83.543,13

Quota Parte do ICMS

2.518.465,68

Quota Parte do IPI

10.667,11

Quota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
– CIDE

20.345,77

Lei Complementar Nº. 87/96

10.994,16

Total dos Impostos e Transferencias. – Exercício 2012
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7 % da Receita (com base na população) Percentuais - Emenda
Constitucional n.º 58/2009)
Valor fixado no Orçamento

810.726,88

882.000,00

(+) Créditos Adicionais Abertos

68.000,00

(-) Anulações

68.000,00

(=) Fixação Atualizada

882.000,00

Valor Repassado (Bruto)

810.727,87

(-) Aposentadorias e Pensões

0,00

Valor Considerado como Base de Cálculo

810.727,87

Valor a Repassar

810.726,88

Verifica-se, diante do exposto, que foram repassados recursos
financeiros ao Poder Legislativo Municipal a título de Duodécimo na cifra de R$
810.727,87 (oitocentos e dez mil, setecentos e vinte e sete reais e oitenta e sete
centavos), estando dentro do limite constitucional, já que a diferença entre o
repassado e o valor a repassar foi de R$ 0,99 (noventa e nove centavos de real),
valor sem representatividade se considerarmos os repasses mensais.
Observou-se, ainda, que a fixação do Orçamento Municipal
superou o limite máximo permitido para despesas com o Legislativo.
Solicita-se, portanto, que na fase diligencial do presente
Processo seja comprovada a ação desenvolvida pela Sra. Prefeita Municipal com
vistas a dar ciência, mediante Decreto, ao Chefe do Legislativo acerca do valor a ser
repassado, permitido pela Constituição.
Observou-se, por meio de exame aos dados do SIM, que os
repasses mensais do Duodécimo ocorreram de forma parcelada, e referidas datas
encontram-se dentro do prazo estabelecido no art. 29-A, parágrafo 2º, inciso II, da
Constituição Federal, conforme relatório anexo aos autos.
07. DO ENDIVIDAMENTO
07.01. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Segundo dados do Balanço Geral, corroborados pelas
informações do SIM, o Município de São Luis do Curu não contraiu operações de
crédito.
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07.02. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO
DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO
Segundo dados do Balanço Geral, corroborados pelas
informações do SIM, o Município de São Luis do Curu não contraiu, em 2013,
operações dessa espécie.
07.03. DAS GARANTIAS E AVAIS
Segundo dados do Relatório de Gestão Fiscal do último
período, o Município de São Luis do Curu não concedeu garantias e avais no
exercício.
07.04. DA DÍVIDA CONSOLIDADA E MOBILIÁRIA
O Senado Federal, por intermédio da Resolução n.º 40/2001,
com alterações promovidas pela Resolução n° 05/2002, fixou os limites da dívida
pública consolidada e mobiliária para os municípios brasileiros.
O inciso II do art. 3.º da Resolução supracitada estabeleceu
que ao final do décimo quinto exercício financeiro, contado a partir do encerramento
do ano da publicação desta norma, a dívida consolidada líquida não poderá exceder
a 1,2 (um inteiro e vinte décimos) vezes a Receita Corrente Líquida – RCL.
Reza ainda, citada Resolução, que o excedente apurado no
final do exercício de 2002 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um
quinze avos) a cada exercício financeiro.
Procedendo aos cálculos em questão, de acordo a Dívida
Pública extraída do Anexo II do Relatório de Gestão Fiscal, a qual coincide com
o Balanço Geral, com o fito de orientar a Administração para a adoção das medidas
necessárias em relação ao endividamento, esta Inspetoria chegou ao seguinte
resultado:
DÍVIDA PÚBLICA
R$

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
R$
(Anexo X)

LIMITE LEGAL
(1,2 X RCL)

* C/ NC / P

1.396.597,11

20.071.612,29

24.085.934,75

C

* LEGENDA: C – CUMPRIU / NC – NÃO CUMPRIU / P – PREJUDICADO PORQUE NÃO DEMONSTROU

A dívida consolidada municipal, conforme demonstrado acima,
está dentro do limite estabelecido no inciso II do art. 3.º da Resolução n.º 40/01 do
Senado da República.
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07.05. DA PREVIDÊNCIA
07.05.01. DO INSS
Demonstram-se no quadro a seguir os valores consignados e
repassados ao INSS pelos Poderes Executivo e Legislativo, de acordo com as
informações prestadas no Balanço Geral:

ESPECIFICAÇÃO DE VALORES
– R$
CONSIGNAÇÕES (A)
REPASSES (B)
DIFERENÇA (A – B)
%
REPASSES
/
CONSIGNAÇÕES (B/A)

PODER
EXECUTIVO
995.286,81
916.879,18
78.407,63

PODER
LEGISLATIVO
49.535,35
49.535,35
0,00

TOTAL
1.044.822,16
966.414,53
78.407,63

92,12%

100,00%

92,50%

Verifica-se que o Poder Legislativo repassou integralmente
ao INSS os valores consignados a título de Contribuição Previdenciária, e Poder
Executivo não repassou integralmente, entretanto, esta Inspetoria consultando o
sítio da Receita Federal observou a existência de certidão positiva de débito com
efeito de negativa, que ora se anexa aos autos.
Observa-se ainda que o Município já possuía, para com
referido Instituto de Previdência, dívidas alusivas a exercícios anteriores que,
conforme demonstrativo da Dívida Flutuante presente nos autos, totalizavam a cifra
de R$ 146.427,22 (cento e quarenta e seis mil, quatrocentos e vinte e sete reais e
vinte e dois centavos), sendo acrescidas no exercício em análise.
Diante do exposto o Município de São Luis do Curu ainda
possui, ao final do exercício de 2013, uma dívida a curto prazo com o INSS de R$
224.834,85 (duzentos e vinte e quatro mil, oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta
e cinco centavos).
Destaque-se também que o Balanço Patrimonial evidencia
ainda que o Município possui, junto ao Instituto de Previdência, direitos decorrentes
de adiantamentos efetuados a título de salário-família, na forma do Decreto Nº
3.048, de 06 de maio de 1999.
Desse modo, confrontando as obrigações a recolher ao INSS
no montante de R$ 224.834,85 (duzentos e vinte e quatro mil, oitocentos e trinta e
quatro reais e oitenta e cinco centavos) com os direitos a compensar no valor de R$
7.381,52 (sete mil, trezentos e oitenta e um reais e cinqüenta e dois centavos),
registrados no Balanço Geral, constata-se uma obrigação líquida a pagar de curto
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prazo na quantia de R$ 217.453,33 (duzentos e dezessete mil, quatrocentos e
cinqüenta e três reais e trinta e três centavos).

07.06. DOS RESTOS A PAGAR
As dívidas de curto prazo do Município, relativas às despesas
que foram empenhadas em exercícios anteriores e que até o encerramento do
exercício de 2013 não haviam sido pagas, comportaram-se da seguinte forma:

PODER

ESPECIFICAÇÃO

(+)Restos a Pagar
exercícios anteriores

inscritos

em

EXECUTIVO
R$

LEGISLATIVO
R$

4.442.838,28

0,00

TOTAL R$
4.442.838,28

(-)Restos a Pagar quitados neste
exercício
3.293.369,27
(-)Cancelamento e prescrições de
Restos a Pagar ocorridos em 2013
379.621,25
(+)Inscrição de Restos a Pagar no
exercício
3.610.336,61
(+)Reinscrição de Restos a Pagar no
exercício
0,00
Dívida Flutuante relacionada com os
Restos a Pagar
4.380.184,37

0,00

3.293.369,27

0,00

379.621,25

2.000,00

3.612.336,61

0,00

0,00

2.000,00

4.382.184,37

Receita Corrente Líquida – RCL (Anexo X)

Representação Restos a Pagar / RCL

21,823%

20.071.612,29
0,010%

21,833%

Desse modo, conclui-se que:
- os “Restos a Pagar” já representam 89,61% do Passivo
Financeiro do Município e 21,83% da Receita Corrente Líquida;
- existe R$ 0,98 (noventa e oito centavos de real) de Restos a
Pagar ao final do exercício sob análise para cada R$ 1,00 (hum real) acumulado até
o ano anterior;
- a Inscrição no exercício representou 14,47% da Receita
Orçamentária arrecadada e 18% da Receita Corrente Líquida – RCL; o valor da
inscrição do Poder Executivo difere do valor registrado no RGF, que é de R$
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3.612.336,61 (três milhões, seiscentos e doze mil, trezentos e trinta e seis reais e
sessenta e um centavos).
Verifica-se que a diferença confere com o montante das
inscrições do Poder Legislativo indicando que o Poder Executivo elaborou seu RGF
contendo valores do Poder Legislativo.
- o saldo dos “Restos a Pagar” no final dos três últimos
exercícios financeiros vem oscilando, conforme se pode verificar:

Especificação

2011

2012

2013

Dívida Flutuante relacionada
com os Restos a Pagar

2.717.988,49

4.442.838,28

4.382.184,37

- o cancelamento de Restos a Pagar no exercício totalizou a
cifra de R$ 379.621,25 (trezentos e setenta e nove mil, seiscentos e vinte e um reais
e vinte e cinco centavos), relativo a despesas não processadas, conforme análise
procedida nas relações acostadas aos autos em confronto com o SIM.

07.06.01. DO DEMONSTRATIVO DAS OBRIGAÇÕES DE
DESPESAS CONTRAÍDAS NO EXERCÍCIO
A presente demonstração objetiva informar ao Chefe do
Executivo sobre o endividamento de curto prazo do Município, decorrente da
inscrição de restos a pagar processados, possibilitando acompanhar o crescimento
dessa dívida e sua repercussão na execução orçamentária dos exercícios seguintes.
Apresentam-se a seguir as obrigações de despesas contraídas
no exercício em análise, em confronto com as disponibilidades de caixa.
A partir do conhecimento do montante alusivo às despesas
contraídas, deduziu-se este valor das disponibilidades financeiras líquidas apuradas
no subitem 08.03 deste Relatório, o que permite constatar a suficiência de recursos
para a cobertura das despesas empenhadas, liquidadas e não pagas no ano em
análise.
ESPECIFICAÇÃO
(A) Restos a Pagar Processados Inscritos no exercício
(B) Disponibilidade financeira líquida – item 08.03

VALOR (R$)
855.708,70

1.588.281,65

(A) Restos a Pagar Inscritos Processados em 2013, de acordo com o SIM;
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08.

DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Os resultados gerais do Município relativos ao exercício
financeiro sob exame encontram-se demonstrados nos Balanços Orçamentário,
Financeiro, Patrimonial e na Demonstração das Variações Patrimoniais e, ainda, nos
Anexos auxiliares estabelecidos na Lei nº. 4.320/64. Após análise por esta
Inspetoria, observou-se:
Na análise das peças que compõem o Balanço Geral do
Município de Sao Luis do Curu foi constatada a devida consolidação dos valores
referentes à execução orçamentária, financeira e patrimonial de todas as unidades
orçamentárias constantes no Orçamento Municipal para o exercício em referência.
08.01. DOS ANEXOS AUXILIARES
Verificou-se a existência de todos os Anexos, bem como sua
conformidade com a Lei no 4.320/64 e demais peças integrantes do Balanço.
08.02. DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ANEXO XII
Este Anexo contábil demonstra a sintetização da execução
ocorrida no sistema orçamentário, confrontando-se as receitas previstas e as
despesas fixadas com as realizadas.
Demonstra ainda o resultado da execução orçamentária que,
no caso do Município de São Luis do Curu, apresentou um déficit correspondente a
R$ 41.938,08 (quarenta e um mil, novecentos e trinta e oito reais e oito centavos).

08.03. DO BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO XIII
Este Balanço demonstra a síntese da Receita e da Despesa
Orçamentária realizadas, bem como os recebimentos e pagamentos efetuados
extraorçamentariamente que, conjugados com os saldos das disponibilidades
provenientes do exercício anterior, formaram os saldos financeiros transferidos para
o próximo exercício.
Segundo o quadro a seguir exposto, cujos valores foram
extraídos deste Anexo, conclui-se que houve um superávit financeiro no exercício
sob análise, em virtude de existir R$ 1,57 (um real e cinqüenta e sete centavos) de
saldo para o exercício seguinte frente a cada R$ 1,00 (um real) de saldo do ano
anterior.
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ESPECIFICAÇÃO
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (A)
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)

VALOR (R$)
1.590.281,65
1.015.203,46

RESULTADO:
A/B (R$)
1,57

Considerando o demonstrativo financeiro em análise obtém-se
uma disponibilidade financeira bruta do Poder Executivo no valor de R$
1.588.281,65 (um milhão, quinhentos e oitenta e oito mil, duzentos e oitenta e um
reais e sessenta e cinco centavos), conforme discriminado no quadro adiante, a qual
diverge do RGF que é de R$1.590.281,65 (um milhão, quinhentos e noventa mil,
duzentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos).
Verifica-se que a divergência coincide com a disponibilidade do
Poder Legislativo, concluindo-se que no RGF do Poder Executivo constam valores
do Poder Legislativo.
ESPECIFICAÇÃO
(A) Disponibilidade Financeira – Anexo XIII (Poder Executivo)
(B) Disponibilidade Financeira do Órgão de Previdência Municipal:
FMSS / IPM / FAPEN
(C) Disponibilidade Financeira Líquida (A-B)

VALOR (R$)

1.588.281,65
0,00
1.588.281,65

Ademais, confrontou-se uma amostra de alguns dos saldos de
extratos bancários com o valor registrado no Balanço Financeiro, identificando-se
que os mesmos conferem.
08.04. DO BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO XIV
O Balanço Patrimonial é a demonstração que evidencia a
posição, na data do encerramento do exercício, dos saldos das contas
representativas de bens e direitos que constituem o grupo do Ativo e dos saldos das
contas relativas às obrigações de curto e longo prazo que formam o Passivo.
Do confronto dos montantes que fazem referido grupo de
contas surge o saldo patrimonial, que, no caso desse Município, correspondeu a um
ativo real líquido no valor de R$ 4.093.899,39 (quatro milhões, noventa e três mil,
oitocentos e noventa e nove reais e trinta e nove centavos).
Confrontando os saldos extraído do SIM mensal, relativos à
Bens Móveis e Imóveis, com aqueles registrados no Balanço Patrimonial, observouse o seguinte resultado:
CONTAS

ORIGEM DOS SALDOS
BALANÇO
SOMATÓRIO DOS
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PATRIMONIAL (R$)
BENS MÓVEIS
BENS IMÓVEIS

2.383.786,21
4.377.398,30

08.05.

BENS REGISTRADOS
NO SIM (R$)
2.383.786,21
4.377.398,30

DA
DEMONSTRAÇÃO
DAS
PATRIMONIAIS – ANEXO XV

0,00
0,00

VARIAÇÕES

Esta peça contábil representa, de forma sintética, os efeitos
ocorridos no Patrimônio do Município, resultantes ou não da execução orçamentária.
Dessa forma fica evidenciado que o Município de Sao Luis do
Curu apresentou um superávit na sua gestão patrimonial, na ordem de R$
1.911.062,98 (um milhão, novecentos e onze mil e sessenta e dois reais e noventa e
oito centavos).
09. DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
De acordo com a Lei n° 4.320/64, o acompanhamento da
execução orçamentária deve ocorrer de forma interna e externa na Administração
Pública. O Controle Interno deverá ser realizado pelo Poder Executivo observando a
legalidade dos atos.
Neste sentindo a Instrução Normativa n° 02/2013 deste
Tribunal determinou a apresentação junto ao Processo de Prestação de Contas de
Governo as seguintes peças:
- Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle
interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;
- Relatório do órgão central do sistema de controle interno do
Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial
(NBCASP);
Referidas peças foram
atendendo ao disposto na IN mencionada.

encaminhadas

nestes

autos,

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A 03a.Inspetoria da Diretoria de Fiscalização - DIRFI, com base
na legislação vigente e nos Princípios e Convenções Contábeis e Orçamentários,
procedeu à análise em peças como o Orçamento Municipal, Demonstrações
Contábeis e demais documentos que compõem a Prestação de Contas de Governo
do Município e ainda em outros aspectos decorrentes da gestão econômica e
financeira da Exma. Sra. DANIELLE ROSE UCHÔA NUNES , Prefeita Municipal de
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São Luis do Curu, resultando na presente Informação Técnica.
Considerando o resultado desta análise, sugere-se, com a
devida vênia, que a Excelentíssima Prefeita Municipal seja intimada a apresentar
suas razões de defesa em obediência ao Princípio do Contraditório e da Ampla
Defesa.
Vale ressaltar que, em razão da defesa a ser apresentada e
dos documentos a serem acostados ao presente processo, os dados ora informados
poderão sofrer alterações durante a fase de apreciação.

É A INFORMAÇÃO.
03a.Inspetoria DA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO - DIRFI,
DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, EM
FORTALEZA, 16 DE DEZEMBRO DE 2014.

VANESSA ARAGÃO DE GOES SALGUEIRO
ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO

REVISÃO TÉCNICA: MARCÍLIO FREIRE DE CASTRO
INSPETOR
VISTO:
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
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DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Valores em Reais

MUNICÍPIO: SAO LUIS DO CURU
PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2013
Documento de Despesa
Banco

Agência

Órgão:
Unidade:

Conta nº

Emissão

Tipo

Número

Vr. Despesa

18010001

67.560,60
67.560,60
67.560,57
67.560,57
67.560,67
67.560,67
67.560,67
67.560,67
67.560,67
67.560,67
67.560,67
67.560,67
67.560,67
67.560,67
67.560,67
67.560,67
67.560,67
67.560,67
67.560,67
67.560,67
67.560,67
67.560,67
67.560,67
67.560,67

Vr. Dedução

Vr. Total

Doc.Caixa Referência

Doc. Estornado

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

67.560,60
67.560,60
67.560,57
67.560,57
67.560,67
67.560,67
67.560,67
67.560,67
67.560,67
67.560,67
67.560,67
67.560,67
67.560,67
67.560,67
67.560,67
67.560,67
67.560,67
67.560,67
67.560,67
67.560,67
67.560,67
67.560,67
67.560,67
67.560,67

18010001 JANEIRO

NÃO

19020007 FEVEREIRO

NÃO

20030015 MARÇO

NÃO

19040020 ABRIL

NÃO

20050003 MAIO

NÃO

20060002 JUNHO

NÃO

19070024 JULHO

NÃO

20080010 AGOSTO

NÃO

20090010 SETEMBRO

NÃO

21100002 OUTUBRO

NÃO

20110003 NOVEMBRO

NÃO

20120026 DEZEMBRO

NÃO

AA - Prefeitura Municipal de Sao Luis do Curu
AA - Prefeitura Municipal de Sao Luis do Curu

Conta Extra: 199999999 - Repasse do Duodecimo da Camara
0001

003961

0000015040 18/01/2013 DOC.BANCÁRIO

total do mês:

0001

003961

0000015040 19/02/2013 DOC.BANCÁRIO

19020007
total do mês:

0001

003961

0000015040 20/03/2013 DOC.BANCÁRIO

20030015
total do mês:

0001

003961

0000015040 19/04/2013 DOC.BANCÁRIO

19040020
total do mês:

0001

003961

0000015040 20/05/2013 DOC.BANCÁRIO

20050003
total do mês:

0001

003961

0000015040 20/06/2013 DOC.BANCÁRIO

20060002
total do mês:

0001

003961

0000015040 19/07/2013 DOC.BANCÁRIO

19070024
total do mês:

0001

003961

0000015040 20/08/2013 DOC.BANCÁRIO

20080010
total do mês:

0001

003961

0000015040 20/09/2013 DOC.BANCÁRIO

20090010
total do mês:

0001

003961

0000015040 21/10/2013 DOC.BANCÁRIO

21100002
total do mês:

0001

003961

0000015040 20/11/2013 DOC.BANCÁRIO

20110003
total do mês:

0001

003961

0000015040 20/12/2013 DOC.BANCÁRIO

20120026
total do mês:
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DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Valores em Reais

MUNICÍPIO: SAO LUIS DO CURU
PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO / 2013
Documento de Despesa
Banco

Agência

Órgão:
Unidade:

Conta nº

Emissão

Tipo

Número

Vr. Despesa

Vr. Dedução

Vr. Total

AA - Prefeitura Municipal de Sao Luis do Curu
AA - Prefeitura Municipal de Sao Luis do Curu
total da conta:

810.727,87

0,00

810.727,87

TOTAL POR ÓRGÃO:

810.727,87

0,00

810.727,87

TOTAL GERAL:

810.727,87

0,00

810.727,87

Doc.Caixa Referência

Doc. Estornado
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UNIDADES GESTORAS
MUNICÍPIO: SAO LUIS DO CURU - EXERCÍCIO: 2013
UNIDADE GESTORA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ENVIO

CRIAÇÃO EXTINÇÃO CPF - NOME
INCLUSÃO EXCLUSÃO

GESTÃO
INÍCIO
FIM

GESTOR ORDENADOR

1 - Prefeitura Municipal de Sao Luis do Curu

201301

01/01/2013

0201 - Gabinete do Prefeito

201301

01/01/2013

74148869304 - MARCIANO NUNES DE
MELO

01/01/2013

S

S

0301 - Procuradoria Geral do Municipio

201301

01/01/2013

74148869304 - MARCIANO NUNES DE
MELO

01/01/2013

S

S

0501 - Secretaria de Planejamento e Financas

201301

01/01/2013

74148869304 - MARCIANO NUNES DE
MELO

01/01/2013

S

S

0601 - Secretaria de Administracao

201301

01/01/2013

74148869304 - MARCIANO NUNES DE
MELO

01/01/2013

S

S

0701 - Secretaria de Acao Governamental

201301

01/01/2013

74148869304 - MARCIANO NUNES DE
MELO

01/01/2013

S

S

1101 - Sec. de Ciencia e Tecnologia

201301

01/01/2013

74148869304 - MARCIANO NUNES DE
MELO

01/01/2013

S

S

1301 - Sec.de Desenv. Rural e Rec. Hidricos

201301

01/01/2013

74148869304 - MARCIANO NUNES DE
MELO

01/01/2013

S

S

1401 - Sec. de Desenvolvimento Economico

201301

01/01/2013

74148869304 - MARCIANO NUNES DE
MELO

01/01/2013

S

S

8001 - Encargos Gerais do Municipio

201301

01/01/2013

74148869304 - MARCIANO NUNES DE
MELO

01/01/2013

S

S

9999 - Reserva de Contigencia

201301

01/01/2013

74148869304 - MARCIANO NUNES DE
MELO

01/01/2013

S

S

3 - Fundo Municipal de Saude

201301

01/01/2013

0901 - Secretaria de Saude

201301

01/01/2013

02747670317 - MAYARA NUNES DE
MELO

01/01/2013

S

S
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UNIDADES GESTORAS
MUNICÍPIO: SAO LUIS DO CURU - EXERCÍCIO: 2013
UNIDADE GESTORA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ENVIO

CRIAÇÃO EXTINÇÃO CPF - NOME
INCLUSÃO EXCLUSÃO

3 - Fundo Municipal de Saude

201301

01/01/2013

0902 - Fundo Municipal de Saude - Fms

201301

01/01/2013

4 - Fundo Munic. dos Direitos da Crianca e
Adolescente

201301

01/01/2013

1002 - Fundo dos Direitos/Crianca e Adolescente

201301

01/01/2013

5 - Fundo Municipal de Educacao

201301

01/01/2013

0801 - Sec. de Educacao, Cultura e Desporto

201301

0802 - Fundo Municipal de Educacao

GESTÃO
INÍCIO
FIM

GESTOR ORDENADOR

02747670317 - MAYARA NUNES DE
MELO

01/01/2013

S

S

54012694391 - MAURITANIA NUNES DE
MELO SAMPAIO

01/01/2013

S

S

01/01/2013

72238003304 - LIDIANE MOREIRA NUNES
BRAGA

01/01/2013

S

S

201301

01/01/2013

72238003304 - LIDIANE MOREIRA NUNES
BRAGA

01/01/2013

S

S

6 - Fundo Municipal de Assistencia Social

201301

01/01/2013

1001 - Sec. de Desenvolv. Social e Cidadania

201301

01/01/2013

54012694391 - MAURITANIA NUNES DE
MELO SAMPAIO

01/01/2013

S

S

1003 - Fundo Municipal de Assistencia Social

201301

01/01/2013

54012694391 - MAURITANIA NUNES DE
MELO SAMPAIO

01/01/2013

S

S

8 - Fundo Manut Desenv Educacao Basica e Val
Profissio

201301

01/01/2013

0803 - Fundo Manut Desen Educacao Basica-FUNDEB

201301

01/01/2013

72238003304 - LIDIANE MOREIRA NUNES
BRAGA

01/01/2013

S

S

9 - Secretaria de Infra Estrutura e Meio Ambiente

201301

01/01/2013
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UNIDADES GESTORAS
MUNICÍPIO: SAO LUIS DO CURU - EXERCÍCIO: 2013
UNIDADE GESTORA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ENVIO

CRIAÇÃO EXTINÇÃO CPF - NOME
INCLUSÃO EXCLUSÃO

9 - Secretaria de Infra Estrutura e Meio Ambiente

201301

01/01/2013

1201 - Sec. de Infra Estrutura e Meio Ambiente

201301

01/01/2013

99 - Camara Municipal de Sao Luis do Curu

201301

01/01/2013

0101 - Camara Municipal de Sao Luis do Curu

201301

01/01/2013

GESTÃO
INÍCIO
FIM

GESTOR ORDENADOR

77745140315 - WILSON BARROSO LIMA
FILHO

01/01/2013

S

S

55070361953 - DELMIR JOSE PECCINI

01/01/2013

S

S

.
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DESPACHO
Remetam-se os autos ao Gabinete do Relator, para conhecimento e adoção das
providências que julgar necessárias.

Fortaleza, 19 de junho de 2015.

Derlange Maia Oliveira
Assessora Técnica

Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130 – Cambeba – CEP 60.822-325 – Fortaleza-CE
www.tcm.ce.gov.br
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PROCESSO Nº 100048/14

Gab. Cons. Marcelo Feitosa

À Secretaria para diligenciar.

Em: 01/07/2015

Cons. José Marcelo Feitosa
Relator

Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130 – Cambeba – CEP 60.822-325 – Fortaleza-CE
www.tcm.ce.gov.br

PROCESSO Nº.: 100048/14
NATUREZA: Prestação de Contas de Governo
ÓRGÃO/ENTIDADE: Prefeitura de São Luis do Curu
EXERCÍCIO: 2013
RESPONSÁVEL: Danielle Rose Uchôa Nunes
EXPEDIENTE:
O SECRETÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ , no uso
de suas atribuições legais e regimentais, e por ordem do Exmo. Conselheiro José Marcelo Feitosa, expede
CITAÇÃO ao (à) Senhor(a) Danielle Rose Uchôa Nunes, Prefeito de São Luis do Curu, para que apresente
suas razões de defesa, acompanhadas de documentos comprobatórios hábeis, em face dos fatos apurados na
Informação Inicial nº. 17100/2014, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil
subsequente à data de disponibilização deste edital no Diário Oficial Eletrônico do TCM, nos termos do art. 5º, inciso
III da Resolução nº. 02/2002 (alterada pela Resolução nº. 12/2013).
Ressalta-se que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico do TCM
(www.tcm.ce.gov.br), clicando no link “consulta” e, logo a seguir, na opção “localização de processos”. Em seguida, deve ser
digitado o número do processo a ser consultado.
Por força da disposição contida no parágrafo 2º do art. 7º da Resolução n.º 01/2002, os atos processuais praticados
pela Parte interessada deverão indicar obrigatoriamente o NÚMERO DO PROCESSO acima, sem o qual não serão
recebidos por esta Corte de Contas.
Nos termos do art. 15, §3º, da LOTCM, “O responsável que não atender à citação ou a audiência será considerado revel pelo
Tribunal para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo.”
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 24/07/2015
Fernando Antonio Diogo de Siqueira Cruz
Secretário

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SECRETARIA

PROCESSO N.º 100048/14
Providenciada convocação por Edital através de Diário Eletrônico/TCM-Ce do(a)(s)
Sr(a)(s) DANIELLE ROSE UCHÔA NUNES.

Em: Fortaleza, 24 de Julho de 2015
Secretário

GUSTAVO DE MOURA BRASIL MATOS

PROCESSO Nº.: 100048/14
NATUREZA: Prestação de Contas de Governo
ÓRGÃO/ENTIDADE: Prefeitura de São Luis do Curu
EXERCÍCIO: 2013
RESPONSÁVEL: Danielle Rose Uchôa Nunes
EXPEDIENTE:
O SECRETÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ , no uso
de suas atribuições legais e regimentais, e por ordem do Exmo. Conselheiro José Marcelo Feitosa, expede
CITAÇÃO ao (à) Senhor(a) Danielle Rose Uchôa Nunes, Prefeito de São Luis do Curu, para que apresente
suas razões de defesa, acompanhadas de documentos comprobatórios hábeis, em face dos fatos apurados na
Informação Inicial nº. 17100/2014, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil
subsequente à data de disponibilização deste edital no Diário Oficial Eletrônico do TCM, nos termos do art. 5º, inciso
III da Resolução nº. 02/2002 (alterada pela Resolução nº. 12/2013).
Ressalta-se que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico do TCM
(www.tcm.ce.gov.br), clicando no link “consulta” e, logo a seguir, na opção “localização de processos”. Em seguida, deve ser
digitado o número do processo a ser consultado.
Por força da disposição contida no parágrafo 2º do art. 7º da Resolução n.º 01/2002, os atos processuais praticados
pela Parte interessada deverão indicar obrigatoriamente o NÚMERO DO PROCESSO acima, sem o qual não serão
recebidos por esta Corte de Contas.
Nos termos do art. 15, §3º, da LOTCM, “O responsável que não atender à citação ou a audiência será considerado revel pelo
Tribunal para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo.”
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 24/07/2015
Fernando Antonio Diogo de Siqueira Cruz
Secretário
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CERTIFICADO DE PUBLICAÇÃO
Em atendimento ao disposto no artigo 1º da Resolução TCM nº 02/2002, atualizado pela Resolução
TCM nº 12/2013, foi providenciada a publicação de expedientes relativos aos processos abaixo
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TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

I

certifico qlIe em 10 de Fevereiro de 2014. ê folha 7 do Uvro 13 deste departamento. inscreve-se com os seguintes
dados:
.

NOMEI RAZAOSOCIAL
1082• MARIACARNEIRODASLVA
ENDEREÇO
RUAJOSESIlVA, 37-A-CENTRO. sAoWlS DOCURU-CE
CPF/CNPJ
INSCRIÇAO
MUNICIPAl
107J109~
1062

-

ldentificaçio
Principal

Tenno Inlc:1aI
10I0'2I2014

Multa
0,00

5.040,56

INDICES APLICATIVOS PARA cALcULO
Preços ao Consumidor. INPC

.

dos Débitos
Juros
0.00

Comlçio

Total

32,26

DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPECTIVAMENTE:

5.072,82

Indice Nacional de

1=-oosA--1
A Olvida acima discliminada tem por origem a multa aplicada pelos ÓIgAOSde fiscalizaçio. referente ao exercfcio de
2014. conforme Processo N" 2005.SLC.16715106 e ACÓRllio ~ 532812012 tem como fundamento legal.! ~ do Art. 39 da
Lei 4320164 de 17103164. combinado com o 5 5" do Art. 'Z' da Lei ~ 6830180 de 22109180 e Art.
':6.i. da lei ~

J

e está sujeita até a efetiva liquidação. à correção monetária com base no Indice Nacional de Preços ao COnSllmidor INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do S 3", do Art. 20 do código de processo civil e juros de
mora de 1% ao mês,

ff~~ íJh .Gt---<,f@'--'o-~_-

CoonIenador(a) de Tributos

secretário de F'maRças

DANIELLE ROSE UCHOA NUNES:71748636391
2015.08.27 21:10:05

Assinante:
CN=DANIELLE ROSE UCHOA NUNES:71748636391
C=BR
O=ICP-Brasil
2.5.4.11=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB

Public key:
RSA/2048 bits

.

.
' SI rJ~.de Fin~ERTlDAO

'.

DE DiviDA

I

ATIVA

026UW3M4

N"doTermo
NO 0260912014

caliliOO que em 10 de Fevereiro de 2014, à folha 7 do Uvro 13 deste departamento, inscreve-se com os seguintes
dados:

-

NOMEI RAZAo SOCIAL
_CARN3RO
DA SLVA

-

ENDEREÇO
RUA JOSE SLVA. 37 oA- CENTRO - $AO LUIS DO CURU - 52.UUDe -CE
CPFICNPJ
INSCRlçAO MUNICIPAL

10780t12llSN

1062

ldentificaçlio dos Débitos
Principal

Tenno Inicial
llW212014

NO do Pi_o):

Multa

5.1172,82

0,00

2l105.SLC.16715106

Juros
0,00
NO Acórdão:

ConeçAo

Total

0,00

5.072,82

532III2ll12

INDICES APLICATIVOS PARA CÁLCUlO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, RESPECTIVAMENTE: Indk:e Nacional de
Preços ao Consumidor -INPC

I~-.
A DIvida acima disaiminada tem por origem MULTA, referente ao exercício de 2014 e tem como fundamento legal ã 2!'
do Art. 39 da L~ 4320/64 de 17103164,combinado com o ã 5° do Art. 2!' da Lei N" 6830180de 22109180e Art.
da Lei N"
I
CTM).
A referida Divida foi insclita à vista dos elementos

'4 JS

;200'5

(

.....l.:lL.-

e está sujeita até a efetiva liquidaçAo, à comlÇlo monetária com base no Indice Nacional de Preços ao consumidorINPC, hol'lOlários advocatícios de 10% a 2O'l(, na conformidade do ã 3°, do Art. 20 do código de processo civI! e juros de
mora de 1% ao mês.
.
E, para que se proceda a cobrança judicial nos tennos da legislaçAo vigente, foi lavrada esta certidão •

•
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lo.
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do

19 da

LRF)
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COM PF ••••••
OAI
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- orfJ
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(I
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0,00
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741. 20
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C 111

.,~
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VALOR

- RCi.(V)

% de DESPESA TOTAL COM PESSOAL

UMI"!;

191. 494 .l~

0,00

Indenizações por demissão e incentivoS d dcmiSSdo voluntária
Decorrentes de decisão judicial de periodo anterior ao da apuração
Despesas de exerci cios anteriores de periodo anterior ao da apuração
Inativos e pensionistas com n~(ursos vinculados
DESPESA
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0,00
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1
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processados
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BRUTA
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COM PESSOAL

(I)

atlvo

12,452.042,88
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192.494,29
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In" t i vos e pens 'i onistas com recursos vineu 1ados
Indenizações

por

DESPES/\
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SdO
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CU/LI

-

DATA

DA

EMISSÃO.

11/08/2014

- HORA

DA

EMISSÃO.

13.,10.19

UOt)I

o6.IJJ,

C(',lra

(,overno

RELATORIO
Municipal

dE' sáu

Luí.,

do Curu

Conso 1 i dado

ORÇAMENTO

FISC,'L E DA SEGURIDADE

2° qUndrimestre
Nota:

Durantp

o

E'XE.'1'l

i{ io.

somente

as d€'sP€'~a~ 1 i rllJ"idarias

fim r€,stoe;

sáo (onsidpradds

nito liOtJiriadas

inscritas

transparencia,

n<; de~,pesas eX(,ll1ttldd,>e,>tâo segregndas

a) Despesas

liquidadas,consideradas

b) Despesas

empenhadas

Df GFSTÃO FI~(AL

lJ!:.Mo",~rRATIvo
DA DESPESA COM PESSOAL

(;'xe<.utilddS.

NO €'nrprL,mpnto

a p<l.Ç)nrn.'ío nrorp<;<;ado<; <;.lo tambê-m considprana<;
àquelas

mas não liqu1dadas,

a entrega

em Restos

do material

a Pagar

____

do exer( i<- ia, d'> despesas
Op<;sa form,l,

par."

termos

consideradas

~.

do art.63
liquidadas

maior

da Lei 4.320/64
no

.

((!Id~

DANIELLE ROSE UCHCA NUNES
PK~~~IIA MUNICIPAL

MARCIANO NUNES DE MELO
DE PLANEJAMENTO

ou scrviço,nos

não processados,
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PREFEITURA DE SÃO LUIS DO CURU

GABINETE DA PREFEITA
SÃO LUIS DO CURU, 17 DE JANEIRO DE 20] 3.

DECRETO N° 012/2013.

Estabelece o limite de recursos financeiros a
serem repassados à Câmara Municipal de SÃO
LUIS DO CURU no corrente exercício e dá outras
providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU, no uso de suas
atribuições legais e Considerando o disposto no art. 29-A da Constituição Federal e as
alterações dadas pela Emenda Constitucional nO58/2009.
CONSIDERANDO que o Anexo 2 - Resumo Geral da Receita do
Município indica uma receita efetivamente realizada para fins do disposto no art. 29A
de R$ ] 1.581.812,50 (Onze milhões, quinhentos e oitenta e um mil, oitocentos e doze
reais e cinquenta centavos), e o índice a ser aplicado é de até 7%, inciso 1 do citado
artigo.
CONSIDERANDO o disposto nos incisos] a IJI da

9 20 do Art. 29A

da Constituição.
CONSIDERANDO o disposto na Lei Orçamentária Anual que estima.
a receita e fixa a despesa para o exercício de 2013 e que a dotação destinada à Câmara é
de R$ 882.000,00 (Oitocentos e oitenta c dois mil reais), superior ao que determina o
art. 29-A.
DECRETA:

•

Art. 1°. O limite de recursos financeiros a serem repassados ao Poder
Legislativo no corrente exercício é de uma parcela no valor R$ 67.560,60 (Sessenta e
sete mil, quinhentos sessenta reais e sessenta centavos ),.e as onze seguintes no valor de
R$ 67..560,57 (Sessenta e sete mil, quinhentos e sessenta reais e cinquenta e sete
centavos), totalizando o valor anual de R$ 810.726,87 (Oitocentos e dez mil setecentos
e vinte e seis reais e .oitenta e sete centavos).
Art. 2°. Os repasses mensais definidos no artigo anterior serão
efetuados até o dia 20 (vinte) de cada mês.
Art. 3°. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, tendo
eficácia até 31 de dezembro de 2013.
Art. 4°. Revogam-se as disposições em contrário.
SÃO LU]S DO CURU, 17 de janeiro de 2013.

~~~

Danielle Rose Uchôa Nunes
Prefeita Municipal
C.i"'~fê Mutll6'jJal ae ~a" lui5 ,10 Curo
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MlNIs1ÉRIo DA PREVIDÊNOA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL _IN
SECRETARIA DA RECEITAPREv:IDENCIÁRIA_S

It

2402

AGAMENTO

,

~ -COMPET£NclA

~6OCW.

"""",,,-,,,,,,,U"''''IOO~ GUIA

3 -CÓDlGODE

DA PREVIDÊNCIA

,

2013 /11

SOCIAL _ GPS
S - IlJENTIFICAOOR

07.623.05110001-19

1 - NOME OU RAZAO SOCIAL IFONFiENDEREço

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LillS DO CURU
RUA ROCHAEL MOREIRA
SAO LillS DO CURU
CE

6 • VALOR

00 INSS

813,00

CEP:

"

;

2-VENClMENTO
9 - VALOR OUTRAs
ENTIDADES

(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de 3PS para recoIhímenlo de ~
de valor inferior
ao estipulado em resoIuçâo publicada pelo INSS. A receita que <esullar valor inferior
deYeni ser adiclonada li conlribuição
ou impor1ãncja <:orrespondente nos meses

10. ATMlMULTAE
JUROS

subsequentes,

11. TOTAL

até que o total seja igual ou """""'"

ao valor mínimo fD<ado.

0,00

813,00
Valor Patronal:
Contrib. Empregados:
Salário Família
Licença Maternidade
,Base de cálculo:

538,00
275,00
0,00
0,00
2.500,00

12- AUTENTICAÇÃO

BANCÁRIA
,

'

;

,

li

'1."

"
,

'.

'.'

._~,J
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•• T(M~8
on lIne
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nQ Goe
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• +'.Tralt$lCrlmcla
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1010212014
1010212014

20,501
830.361.200.0n.100
70, '
553,961'.<)(M;)'('t1.BS~
70

.

5S3.961.000:020:924
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,,"

350
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+ Traosf~li! On.ine
SSCP_n.~',
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553.961.000.011.867
• 553,961.000.011.867
552.391.000.018.600.
.553.961.000.009.816
553.961.000.0W.-430

; ValorR$

,

, 553.961>.OOO.01~430

TED'

•..,« OOC/!ED

. 05m2l2OH
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1011W2ll14 '

"

.•.T!'M~r'1cia on /tne-.

05Jll2rlO14
05I02r.!01.

.-'
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',SaiIoAJíterlor

+TE~emG«!1a
'+Jransfert~ óntine-o

o5Io:zt2o'4

'.~'.

..

"

Lançamentos

•.

545,00 O
1B0,29 C .
100.000,00 C
50.000,00 C
1.1.60.00 D.
~7 480,00 O
17000,00 O
62.43ü,2:?

t1

553.961.000.011.856

7.500.00 O

553.951.000.024.001
554.1-45.000.011.603

3_000.00 C.

2.000,00 O

21.101

31J.80 Ú

21.102
21.103

4.1.:0 O

'0,53 O
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DATA PAGTO •••: 10/02/2014
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Sovo Nunic. de Slo Luis do Curu - Exerc 2014 - FnE
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DATA PAGTO•••: 10/02/2014
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MINISTÉRIo DA PREVIDÊNCIA soe'IAL - MPS
PAGAMENTO
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SI

~~~<i
•
"Jj:;i

.~~Z?

2013 112

~ - COMPEltNClA

-"",IWQI'J SO(MI,

\

2402

.

""""""l""""'""".,,,,,.~ GUIA

DA PREVIDENCIA

SOCIAL - GPS

,

.

S -IDENTIFICADOR

07.623.05110001-19

1 - NOME OU RAZÃo SOCIAL IFONElENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO uns
RUA ROCHAEL MOREIRA
SAO LUIS DO CURU
CEP:

2 - VENCIMENTO
(Uso =hmvo

6- VALOR DO INSS

DO CURU

.0,0

CE

-', .

do INSS)

813,00

9 - VALOR OUTRAS
ENTIDADES

0,00

.'

ATENÇAo: É ~
a utiIIzaçao ele GPS para recolhimento ele receita ele valor Inferior
ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resuIIar valor Inferior
ser odicioiIllcle à conlnlxJil:ão ou importãncia conespondente
nos meses
subsequentes. até que o tolal seja igual ou Sl.lpOrior ao valor mínimo fD<ado,

10-ATMlMULTAE
JUROS
li-TOTAL

813,00
Valor Patronal:
Contrib.

538,00
275,00
0,00

Empregados:

, Salário Familia
Licença Matemidade
Base de cálculo:

12- A1JTENTICAÇAo BANC~

0,00
2.500,00

..

.. ...
"

..•

)

f

.

:'.1"'

:'"r:

~S,

.Eruato conta co~nte .

.~J

:A;JT061211$75762OOei
•
06I03I201' .12;tnJ

.
.

Cliente. Coata atual
Ag!nda.
Cbnta lXln"ef1te

Periock,do~

.396t-a
15Olf...o.

P.REF MUN:S L CURU FPM.

0ZI20'
.."."

•.•.

.. .

Lançamentos
Ot.m~entD.
311011201.

Dt.baI;m~.
.:

~1~

. +- T~'rida

~;.

+T~fefêndaooline .

05.Il2l2O,.

"T~ontine
'+ Tlalslb:ei Ida'~lhe
+.T~'on.line

05J02I2014

.TEa...
- + lw

05J02I2014

. '.~-

Ft?EJFPM

~D.'02I201'1G'0212014
l002f2014

1~2I2014

10102I201~
1010212014
10f02l2014
1010212014
1010212014
lDm2l201.
1010212014
100212014
111d21201.
11102120 104

111021201,(
l1J02I2Ql.
11.10212014

1110212014
1110212014
.1110212014
1110212014

1110212014

11/02120,.
11/0212014

6.215.102
1'.0403.293.790.10f
550.374.00a..o25.429
551.389.000.01 1.asa
552.81-2.000.055.063
552.931.000.022.2 ••.••.

.;

Joo

~.J

+ Transferência

Ilne

00

+ T~~ncI~

onrifle

+ Transferl!nda

CW'1.Une

+ 'Tran~nd.'OO

+ Trans(erfnQa

ine
on line

. +T~aonllr.e
+ Traqsfer!ncia CW'1!ine
.•..
'T~(erêriàa. on r.ne
..+ TJansterêná~ on rme .
+ Transterenõa on file
~ .
.• + Trans(er!oda on-line
.+ Transferénda.on Ine
ÇOTA DAF.DEBITO
COTA OAF.DEB~TO
COTA OAF-OEBITO
' •.
COTA OAF.'OEBlrO
COTA OAF.OEBITO '
corA OAF"[}EBITO
Bloq Judk?al-Bacen
Contrib Entidade

8sa

Jud

11.403.293.790.101
-3.280
48.955
70
553.961.000.011.867
~53.96'.OOO.01'.867
552.391.000.018.600 .
• 553.961.000.009.816
553.961.000.010.430
553.9151.000.010.502
. 553.961.Q()Ij.011.866
553.961.000.024.001
554.145.000.011.603
21.10.1
21.102
21.103

Classe

em Conta
88 CP Admn Supremo
.•.T rans(erência on r;ne
+ Transf~a
onfine

. Déb autorizooef

.•.Transferência

on r.ne

+ Transferência

on f.ne

.•.Transferência

"

on hne

+ Tronsfer!nd~on l~.,~
+ Transf~noa on lirte
+ Tran,ferência

on fine

Transferência on line
+ PglO cont;] água
+

+ Pglo COrItaágu~
+ Pgto conte água
f.-'

.';tl

.-~:

.w.OOO.O$.108

.553.1"~.OOO.036.1oe
553. 1-40.000.036:tOS
55? 110 ggg;OaEi.188
553.140.000-.036:100 .
:553:S47.000.005.1ST
553.961.000.008.143
. SS3.961.000.006.1-43
553.961.000.008. 143
553,961.000.008.143
553.961.000.009.816 ..
S53.961.000.009.912 .
553.961'.000,009.912
553.961.000.010.404 .
553.961.000.011.559
553.961.000.011.866,
553.9~i1'.000.011.667
553.961.000.024.001
850
850
850
850
850

.-+ .Transferêrida~ line.

10J02l2014

1010212014

35(}.

.••Transfer6ncia-Ol1line

.10I02I2014

1010212014

70
553.961.000.020.924

+ TraOster!ncia on file
+ TrEmferêDcRl,on une
+ Tl"2Ilsfer6oda on file
. + .Transferência ôn.line.
+ Ttaf'lsfer!nda
cio. fine. .
-+ Transferênciaon
rne
+ Tramferénda
CW'1tíne
+- lran'D:reorie oh uoc

10J02J20'4'
10I02I201.
10102120" .••

101021201.

70
553.961-,OOO.Cl't1.867

35Il .

.8Ioq JudeaÍ-8a<:en

10I'02I2014
1010212014
.1002f2014'
10021201 .•
1010212014
10J02l2014
1010212014
.. 1010212014

.' 0I02I2Ó••.
"'01021201.
1010212014
. 1010212014

830.381.200.0'12:100

:

+:.TED-C'*dito em. C<!nta

10102J2014

1ll1Ó2dQ,.

2O.~

DoctrÉo Elewnlco .

. BS.CP Admfn.SUpremo- .
"':".Transferênda:~'ft. ,.
.. -FP.ElFPM

101t1212014
10I02I2014"

_.

..

"+T~~~õrt.r,"e

", 10/02I2Ot4

.

3.225.717
551.604.000-.006.229
S53.961.~.007~493 ..
553.961.000.009.816
553.96.' .•000;010.430
553.961.000.020.92'
.
553.961.000;02<.001
5S3.~,1.03t.0Zl.500

.. SS.CP Admil) Supremo

0Ml2120H
061021201.

.t;.é~~~~r

ValarRS

Soldo

Q.ooC

...•.l~.onllne.

OSlO2I2l11'
0SI021201.

.

Documento

..

.

.05I02I2014.

05J02f2014
05/02120,.

. :'

.HIotól1co .
. Saldo Mterfcr
+ TEO-cftkrno em Coata

ón Nne
+'T~.anane.

Osm2J20~4

.:

•

.':-

=,-:"',

;, .:.2-4."5~,~C
73.310
217~O

. .•....

:HxÚXrO

:

...

:t1~.pOD.
151~360.

?~,oo6.
.'

. 2.654.710
3<630,33 O
~.400
..4.0:43,~9
O'.
4;.000.00

o,.
O,~ C

O

.4.000,00 C..
, 3":'.51-4.00 C
.. : 66i749.63,C

0,00

CC'

1\
,.

686-.14.3.02 C

.49.mio,oo C.
'13.179~62" •
.. 3~OOO,OO.O
5:910.00-0
5,9GO,00' Df
6.9S3'.~ D.
. 4:.610.00

O.

1.438.32

O

1.438,320 ..
: 1.1.3.12

D

.7:agg,40.0:. 1:;
5.300,00 P'
1.155.32.1"
1.164,00.0 :
112.03 O
2.~3.1(}D

.19.500.00'0 ..
.1.2001.QÕ O .
1.:200;00 O

. 3'.000,00-0

'._'~:~.ooO
62000,000
Z:J1.300,OO .o
4a.OOÓ,OO O
7.526.92 O
8,0.$7,'13 O ••

94.016.40.0
8.916,38 O

'-

112,933,90 O

150.578.53
13.179.62
900.00
545.00

O
O
O
O

18~,29 C

100.000.00 C
SI~.OOO,OOC
1.160.000'
27480,00

O

17.0CO.OOO
62.430.l~O
7.500.00 O
2.000,00 O

3..09,.0.00 C.
38,88 [)
4<1.300
'0,63 D

O,DOe.

.'

.•.

PREFEITURA D~SÃOL~íSDO CURU
&ov. Munie. de S~o Luís do Curu - Elere 2014 - SEINFRAMA
DOCUM. CAIXA.: 10020005
EXTRA-ORCAllENTARIA
CREDOR •••••.•: INSS-INSTITUTO NACIONAL'DO SEGURO SOCIAL (INSS)
Fonte •..•: FPM
Ch: 000850 VI••.•.•.•.••.1.287,61
'DATA PAGTO •••: 10/02/2014
VALOR PAGTO..•..••••••.•R$ 1.287,61

Gov. Munie. de S~o luis do Curu - Elere 2014 - SEINFRANA
REST. P6. 2013 12 01. 04 122 0050 2.070 3.1.90.13.00 SEINFRAMA
DOCUM. CAIXA.: 10020005 EMPENHO: 02010048
CREDOR •••••••: INSS-INSTITUTO NACIONAL 00 SE6URO SOCIAL
Fonte •.•.: FPM :/,
Ch: 000850. VI•.•.••••.•.••.302.50
DATA PA6TO .••: 10/02/2014
V~lOR PA6TO•••••••••.•••••R$ 302,50
6ov. Munie. de S~o Luís do Curu - Elere 2014 - SEINFRAftA
REST. P6. 2013 12 01. 04 122 0050 2.070 3.1.90.13.00 SEINFRAHA
OOCUH. CAIXA.: 10020005 EMPENHO: 29110027
CREDOR •••••••: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SE6URO SOCIAL
Fonte ••.•: FPM
Ch: 000850 YI.•..•..•.••.2.482,4B
Fonte ••••: S.FANílIA TI: 10020007 VI••••••••••••.•477,00
DATA PA6TO ...: 10/02/2014
VALOR PA6TO ••••••••••.••R$ 2.959,48
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E 1"'.1P E 1-1 H O
NOTA DE EMPENHO•••
DATA DO EMPENHO•••
CI'\EDOR••••
[}.IDEh:EÇO...
C ..I'I.,F'"J •....

,

::::::~(

OI',

2911002j
29/11/2013

I.f3

IN(',!...

MODAt_IDADE",.

e$timativo

II-IS~;.-.mSTITl.JTO HACWW,I... DfJ SEf3UF<OSOCI,"lL.
Forn ,'Il:.ElA--CHITf(Q--FOF:TAI...ElA.-CI::
60000--000
~~9.979.036/()04;;:--1?
FONE

08~1) ~~61-6{!8n

',p;;::::::::::!::::::::::::::::::: ::::::.-:::::::::::::::::::.-:::::::::::::::::::::::: :::::':::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::=:::::::.-;:::: ::::::!::::::::::.::: :::::::: :::: ::::::::::::::-.::::: :::: :::::::::::: :::::::::=:-..::::::::::::::::::::::::::::

C I...
A S S I F I C A ç Z O

Sec .. de

cr,.....
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_
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-
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_

D F
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_
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_
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_
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_
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••

__

•

__

o ._

••

_

••

_

•••••

1'1 S T R A T I V D

Si~ILDO AI'ITEF,IClR
2 " (1~5<y~l48

_

•••

_

••

Infira

pagafllEI'lto de restos

lTfe:lo f-~lrnbiE.~nt.(~~
.,

(.?

,

_

••

_.

__

•••

_

••

_

._

••••••

D A

_.

D

__

o _ ••••••

()

_.

_.

T

'v'(,L.DF: r';UBEI'IF'EI'IHADO
;.'~"
(1~59 48
'?~
~l

'o::.'

ESF'EC 11"I Cf.,ç?lf.)::

E~>tl"utul'-a

::~::

.,

ç A M E N T A R I A

O/R

UNIDADE ORGAMENTARIA ..••••••
: •••
12 01.
FLJI~C
..F'F,()(if~AI'I,;,TI
'04 1~~2 00 ~;O 2 ..070
CATEGOI'\IA ECOHôl'1ICA •....•••
3.1 ..90 .1:5..00

::::::::::::::::::::::~::::

_"_

••

t,

__

• _

•••

_.

_

•••••

_

•••

_ ••
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r~'
.:01 ~ O
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_

••••

_._.

em
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• __
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._

•••••

_

•••••

o OH'

._.

r~$

SALDO DISPDI~:tVEL.
0,,00

.-

!

Vt.L.OR :3lJBEI'IF'E1~HADO(r~~»

a pagar referel1te dezefill:)ro de

;:~O14 "
:::: ::.-::::: ::: :::::::: ;.":::::: :::: ;'_':;'H':::::::;::::: :::: :;:: ::::: :::::::::::
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;.-:;
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:::::.-:
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Cur'l~~10 de Fevelreiro

de 2014"
Autol"izo

_ .._..

•

---_.- ._ ..- ._ .....-.' _._- -- _..-- ..- ._ .._..,....- ._.
~
.

'-'

_ ..,-

;i£,~:~f¥f4~iF\

<.I.'.••.:.:.

." .'.C

s;~~t~;
~::"6'~.!k~~~ª~j~u;;'
,> Í~~Z~'c;;é"o
/, <{"'':''

ti';H:~l
~~~~~

Goy,=.'rno ~luniciD.:,ü (j(.~ S;~o L.uis
Se C 1"", tiU' Ú, dE' Infl"<.\ Estnl ttll"a
Exerc{cio
de 2014

cio Cun,
•
", ~Iéio. Alllbü,n te

DATA:
Doc.Caixa:

10/02/201"4

1002000~

:::::-.:::::::;::=::=::::::=::::: :::: ::-.::::::::: ~-:::::::::::::: ::::::.-::::::---::::::::: ::::::.-::::: :::: :-.:::::::::: :::: ==::: ::::::: :::::::::---:::::::.-:::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::
::::::.-::::::::::::::::::::::-.::::::
::::::::.:::::::::::::::::::::::::-:::
::.-::::::::::::::::=:: :::::::::::

EI'IF'EI'IHO

"

~1RIGII'!AL

r'IOH, DE Et1F'EI'!HO.... 0201.0048
DATA DO EI~F'EI"H()"•• 02/0:ll201.3

I'IODALIDADE...

E~Sti

II,rSS-'IN~;TITLlTO ''1ACIOi'lr-,L Dá SEGUFWSOCIAL
FORTALEZA--CEI'ITRO-'FOF~TALEZA-CE 60000-()()0
C ..
N.F'.J....•
29.979 ..
036/0042-19
FONE

mati yo

CF(EPOFC
.•....
ENDEREÇO••
:::: ::'::j

. 7=::::::::

:-.:::::::::::=: :::::-.::::::::::::::::::

:::::.-:::::: :-.=:;:: ::::1..-': :-.:: :::: ::::::-.::::::::::::::::::::::.-:

:::::::: ::-.:::-.::=:::::::::::::::::

C L ~ S S I F I C A ç ~ O

__ ._-_._

-_.-

Seco

:-_-::::::::::::::.-::::::::::

:::::::::::::::::.-:::

:::::::::::::::::.-:::::::::::::::.-:::::::::.::::::.-::::::

( 085) 261-6488
::::::=:::::::: :::::=:::::::::::::::::::::::;::::: :;:::-_-:::.::::::
::::::::::::::::::::::::: ::~r".

:.-.:::::::::

de

In'fra

Estl"utura

e Mf,io

D A

::::::::.:::: ::-.::::: ::::::::::::::::.-:::::::.-::::::::::::::::-.:::-.:::::::::::::::::::::

..

,"

--_._ .._._-_._ ..__ ._ .._- .-..:.:._ .....
em (;:$

D O T A G '" O

VALOR SUBEMPENHADO
302!.50

Ambiente

•...

_._--_ ..-.._._ ...__ .._- ._'-.- '-"-'._'-'_."-'_._-'---._--'-"_._._-,-

D E M O N S T R A T I V O
SALDO AI'ITEfUOfo:
302" ~1()

:::::::::::::::::.-:::

O R ç A M E N T A R I A

UNIDADE ORGAMENTARIA....••...... ; ..•.. 12 01.
FLn~C.F"f\OG'~I;~IÁnCA..•.. 04 1.22 OO~}O2.070
CATEGOFGA ECOI'IOMICA••••....
3 ..1.90 ..13.00
._.-.- -_ ..:.._.. ._ .....~._..._.~~ .._ ..- ._..._._ ..- ._ ..~.
.._._-.-. _ .._.

__

:::::::::-.=::::

S~lLDO DISPO~liVEL.
0.00

:::::::::.-::: ::::;:.-: ::::::::::::::::::::::::::::.-::::::::-.:::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::".:::;:::::

::::::::.-:::.w.:::::

Vr-,LOR SUBEMPEHHADO(F~$)
"

pagamerlto
2014.

de restc)s

:::: :;:: :::::::::::::::: ::::::::::::::.::::::::::::::::::

:::: :-.::

a pagar' re'ferer)te dezemt)ro de

::-.::::::::: :::::::::::::- .:::. ::::::::::::::: :::::::: :::::::::::::-.::::::::::

::-.:::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::: :::::.-:::::::::::::::::::.-.:;::::::::::::::::::::-.::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::-.:::::::::::.-:::::::;"~-::::::::::::::::::::

jo Curu~ 10 de Fevereiro

de 2014"
r-ll.ltori

. M' ._ .. _ .. _._ ..
"

~ .i.

•

zo

_. _

._. _

__ . _ ._. M._ ._~

_

-::

'.
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•

.

'

...

;

•
•

r

J,

/

:~~.. ;
. ! • .;..:.1 _

.
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i-.-j

~!.::.,.~~

+;i
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-r:

:f-

'

.

~::~.#<,~iii~;:
~:c=:": o',
':t o.

~

••...•.•.-

'".-

.

JD~::-

r~E::
CeaJ"(1\
G{)\~el'110 -Municip,-,l
S(':.~CI.-(~t<:1.•.•.iê\

dE: S~Ko Lu:í.S d r;

de InTt"ê\ Es

tl"'L(

...

Cttl'"Lt

10/02/2Ô:i.l.i

DATA:

tu I'" a e I'kd.o Ambh,nt~~

Exe~cicici de 2014
:::: ::.-::::: ::::::;:::".::=:: ::".::=::::::=::::: ::::::=::-.:::::: ::.•••::::-:::: :===:::: :::::::: ::::::::::= :::::::::::::•.::: ::::::::::;: ••••.••.
::::::::::=:::::::::::::-.:::=::::: :::: :::::::: :::: ::::::.,:::::=::::::::::::: ::::::::::."::::::::::::::::: ::-.:::::::.-::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::;: :::::-~,::::::::::::

.ORIGII'IAL
EXERCiCIO •••••••••
1'10 H, DE EMPEI'II-I()•••
DATA DO EI'1PEI~HO"".
CF(EDOH.,,,,,,,
EI~DEF(EÇO ••
C,,' '!":".J •••

2013
29:l10027
29/1112013

./

II'IS~3-..n.ISTITUTO
l'IACIOI'IAl.. DO SEGURO SOCIAL.
FOF\TAL.EZA-CEI,rmO'.'FOI:;:TAI.EZA-CE
60000.-000
29.979.036/004~~ .. F;
f70NE ( OS5) '261-6488

::-.:::-.:::::;:::::::::::::::::-.:::-.::::-.:::.::::::::::::::::::

.•:::::::::::::..-.::.-:::::::::: ••••.
.: :::::-.:::::::::::=::::::::::-.::::::::.-::.-::::::::::.::.

••.::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

C L A S S I F I C A ç B O
UNIDADE ORQAMENTARIA" •••••••••
12 01.
FUHC. PROGI~:AI'tATICA
04 12;, 0050 2.070
CATEGORIA ECONôMICA •••••
3,,1.90.13.00
-

_ ..• __

•• ::.._ .• _ ••_. __

._._.-._

.• _. _._--_

•• _._.-

_ •• _ •• _•••••••.•••••• ~ •• - •• _-_._

•• _•• ---~-.---

D A DOS

quantidade

(,~~>t:imativo.

l'tODALIDADE""

D A

:::::::::::: :::::-_•••::.••.:::::::::::::::: ::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

O R Q A M E N T A R I A
Seco de In+ra EstrutuFa
•••• -.

__

••_. __

L I

._. _._

QUI

•• _.~ ••• _•• _ ••••• _ •• _ 'M' ._._ •• _._._._._

D A

•

._ ••••••••• _ ••• _._ • ..: •• _•• _._ •• _ •• _._ ••

ç B O

valor unitário

1,0000 UNIDADE OBRIGAÇõES PATRONAIS

2,959,48

valor total
2,959 .4B

2.959,4B

~TULIAI~A

:.

e Meio Ambiente
,"

unidade especificaçJo

VALOI:;: LIQUIDFlDO:

:::::::::::::::::

, STI~O l'tEI~EZES
I!)AI~TE:

••

•

(#i)

MINIsTÉRIo DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SE~~
SOCIAL - IN
SECRErARIADARECEITAPRE
'
CIÁRIA-Sl

~soc:w.

,"""",,",,,,,,,,eu,,,"'''''''

l

GUIA DA PREVIDÊNCIA

3-c6DIGODE

2402

I?AGAMENTO

..

IP

4 - COMPErtNCIA

2013 /12

SOCIAL - GPS

.

..

5 - IDENTIFICADOR

07.623.05VOOO1-i9

o.

1 - NOME OU RAZAO SOCIAL IFONElENDEREÇO
6 - VALOR DO INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO CURU
RUA ROCHAEL MOREIRA
SAO LUIS DO CURU
CE

4.072,59

.•..

CEP:

2-VENClMENTO

9- VALOR OUTRAS
ENTIDADES

(lTso=luoivo do INSS)

0,00

"

ATENÇÃO: É vedada a utilizaç;'lode GPS para recolhimento de receita de valor Inferior
ao estip"l_
em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar Vàlor Inferior
ser adicionada à conlribuiçao ou ~ncia
<XJm!SPOiidet~e nos meses
subsequentes, até que o toIaI seja igual ou superior ao valor mlrimo fixado,

lO-ATMlMULTAE
JUROS
ll-TOTAL

4.072,59

Valor Patronal:
Contrib. Empregados:
. -fário Família
icença Maternidade
Base de cálculo:

\r...

-

3.261,98
1.287,61
477,00

12. AUfENTlCAÇÃO BANCÁRIA

.• .
•
--:;

0,00
15.157,62

-

.<

.-<. j.~.,

-

.'•..

-.

., .

...

.J

~.

i..!-",

',"

.~.oI-

..

..

'

-

A33T081-211975762()()1ê
-. Ó6Ip3I2014 U:17:23

.'.-

'

..

Cliente - Conta atual
-.
Contacorrentll
Perfododo emto'

lançamentos
movirnepto.

. Dl

• 3961-<1
15Ó4-0PREFMUNS L CURU FPM
',021201.

Dt.

balaneete

3tJ0112014 :
~2J201.+
05mI2014

Documento.

+-TE~~to
emConta
...+ Ttansfeftncia on.line

. 0SJ02I2014

on Ilne
+ Tran!fer6nda on.1i'le

on Ilne

-+ Ttan:sfarMdol

+t~online
,,:T~onllne_

~14
05mI2014.
05I02I2O,4
05J02J201;4
06Ill2l2ll14
0&U2I2014
. 1010212014
1_4
10I02I2014
10021201..••
tOJ02t20t4-,
1tw212!l14
1oo2l2ll14
.'00212014
"10J02J2014

+ T~rer6nciá
TEI).

OI)

Une .

+ Tar OOCITEO l?~_1i»

TE~ito

em.Conta

Blcq JtidJda'Bacen Jud
+ Trenster!ncia on Iile
.+T~onlrne'
+ Transterencia onlne
+ T ransfer!nda

on Ifle

+ Transter6ncia

on line .
on fine

+

Transferancia on fine

.••fundi

a Q"1iefl rJ,e

+

10/02J2ll14
10I02I2014
100212014
1010212014

+ TlCInSferbJcla on line

Transfdlda on line

+ Transfec"ência on Une
+ Transter!nda

on tine

+ Transfer6ncia
+ Tcamfertnc:ía
+ Trans~a
+ Ttll~a

on rll'le
on fine-

10I02I2014

+ Transtertnda

co line

1OI02J2Ô\.'
1(110212014
1010212014
. 1010212014
100212014
tCU02l2014
1010212014
10J0212014
.1CW2I2014

+ Transferência

oo'/ine

+ Transtet!nda

~ li1e

+ TrarJster!nda

on line

lMJ2(2014
10I02I201.
.

on-Ine

on 6ne

.••.
T~fer!nei. onrine
•. Transfer6nde

on.line

'. COTA oAF..oeBiro
COTA OAF..oeBITO
COTA OAF-QEBITI)
COTA OAF.OESITO

10r'02I2OH

COTA OAF~OEBITO

101021201.
10I02I2014

COTA OAF-QEBITO
BJoq Judidal-Bacen J~d.
Contib Entidade
C~e

10I02I2014

10I02I201.
lOJD2I2014

Deb autorizado em Conta
se CP.Adrnn

SupntmO

11102/2014

+ Transfet'!ncia

11102I20H

+ Transferencla on line

00

line

11102i2014

+ Transferência

111021201.

+ Trans:~nc:ia on line

+ Transfer!ncia

on line
on Une

1110212014

+ Transferência

on line

111021201.

+ Transfer!nda

on fine

l1JD2I2014

+ Transfer!nci~

on line

Transferência

on line

+

111021201.

+ Pgto con~ égua

1110212014

+ Pgto conta água-

11102120.1 .•

.

+ Trans~.ncia

1002/2014'

1;10212014

553.961-000.020.924
350
350 .

FPElFPMFPEIFPM

l002f2014
1010212014

•
J 1102l2ll14

70

+ T~sferêoda'on line'

+

+ Pgto conta água

.

7JJ
553.961.000.011:867.

BB CP Admin Supremo

,,

ValcrR$

3.225.7.17 _
551.604.000.008.229
553'!'6 •OOO.OO7.493
'
5S3.96UX)0.009.816
553.961.000.010.430= .
553.96.1-.000.020:924
, .5$3.96(000.024.001
'..
553.961.031'.027.500' .
c.
20.501.'.
830.381.200.0n.100

BB CP A""*' Sup<errio
+ Transfer!nda on rll'lt!t

10021201.
lQJ1J2J2Q1.«

10.i02t20'4-

/;

. + T ransfer!nc:ia

05lO2l2ll14.
• 05m2l2014
051021201.
0510212014- .

'.

Histórico
SaldO~Anterior•.

6.275.702
11~<403.293.790.101
550.37.4.000.025-.429"
551.369.000.011.058"
552.812.000.055.063
552.937.000.~.244
553.140.000.oaG.108
553.140.000.036.108
.553.140.000.036.108
553.1040.000.036.108
553.1"0.000.036.108
553.&47.000.005.157
553.981.000.008.14J
553.961.000.008.143
553.961.000.008.143
c'
553.961.000.008.1043
55:}..961.000.009.816
553.961.000.009.912
~.961:000.009.912
.
553 ..961.<XXlO-l0."04553.961.000.011.559
553.961.000.011.866.
553.961.(){)(),.011.867
•• 553.961.000.024.001
850
850
850
8.50
850.,
850
11.403.293.790.101

24.500.00 C .
73,31 I)

~17.20O
300.000 '
'11.206,00.0
.
.

1.57.~ D

220.(},OO O
2.6&4.710
3.630;;J3

37.574.00

0,00 C

O,COC

-

.' .

C

. 65.749,68 C
686.1043.02

C

49.-000,00

C

13179.62' .
3'.000,00

1.1 ..

O

5.910.00 O
5.900.00.0'
6.993.50 Q
4.810..00

O

1..438.32 O
1.438 32

P

14.715.12 O
7.099,40

O

5.300,00 O'
U65;J2 O".
.1.164.000
112.03 O
2.963,10 O

•••.
•

19.5OO,DO O

1.200,00 O
; 1..200,00 O

. 3.000,00 O
. 15.000,00:0
62.000,00 O
231.-300.00

O

48.000,00 O
- 7.528,92

O

6.037.1-3 O

9~ 018,40 O

o.

e.916,38

112.933..90 O
150.578.53 O
13.179.62 O

3.280

900,00

O

545.00

O

.553~961.000.011.857 .
553.961.000.011.667
552.391.000.016.600
553.961.000.009.816
553.aB1.000.010,430
553,.961.000.010.502
553.961.000.011.866
553.961.000.024.001
554.1045.000.011.603
21.101
21.102
21.103

O

7.040,04.043,69.0
..•. OOO~OOO
4.000,00 C

48.955
70

Soldó
O.OOC'

180.29C'
100.000.00 C
50.000.00 C
1.160.00 O.'
27480.00

O

H,OOO.OOO
62.430,25

O

7.5oo.00D

ZOOO.OO O
3.000.00 C
3~.88D
44.30 O
3.63 O

•

-

PREFEITURA

Dl SÃO'LuísóO CURU

r~-':"""---_'_-

---"------~..• :_-

IS0Y. Munir.

510 Luis do. Curu - E<m20i4
- SEINFRAIIA
12 01. 04 122 0050 2.070 3;1.90.13.00
SEINFRAIIA
10020003
E"PEllHO: 28060014
.
.
INSS-INSTITUTO NACIONAL 00 SEGURO SOCIAL
FPM
Ch: 000850
VI •.••.••.•••••
2.240.71
10/0212014
VALOR PAGTO•.•.••.•.•••.
R$ 2.240,71

de
;REST. PG. 2013
~DOCU". CAIXA.:
;CREOOR••••••• :
.
Fonte •.•. :
DATA PAGTO••• :

.

t'

6Oy'.Munié:
de
'REST. PG. 2013
'DOCU". CAIXA.:
'CREDOR••••••• :
Fonte; ••• :
Fonte •••• :
OATA PAGTO••• :
'OOY;

nunlr.

-

,, .

510 Luis do Cüru ~'-EXerr 2014 - SEINFRr.KA'12 01. 04 122 OO~ 2.070 3.1.90.13.00
SEINFRAMA
10020003
EMPENHO: 29110027
INs5!INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCiAL
FPN
.Ch: 0008~
Vl •••••.••.•••••
625.09
S.FAMÍLIA'
TI: 10020005 Vl •••.•.••.••••.
477,oo
10/02/2014
VALOR PAGTO.••••••••••••
R$ 1.102,09

oe ~.o

DOCU". CAIXA.:
CREDOR••••••. :
. Fonte ••.• :
OATA PASTO•.• :

LUiS 00

!;uru - txerr

lUH

.

-

r''''''

titlfl~KR~R'

10020003
EXTRA~ORCAMENTARIA
lNSS-lIlSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL {INSS) .
FP"
Ch: 000850.
VI. •.••.•••••.
1.317 .66
10/0212014
VALOR PAGTO•••••••.•••.•
R$ 1.317',66

.)

-

-~.

~.'.

;.",-....'- .....

-';.":

.
- , .-

".0

..... '

..

..
.r.:._.:._
..
"

,',

-i

ft~,~IE.S:TrrJIE.

NOTA

D~

À

lF"d~1£3;lr:::hF.~

SUBEM~~NHO

•
.-2~1j;J'13.'"
:IL 01()I~~~'IOIOI"':)~q.

Ceal"á'

Gover-no

Municipal

£)E:'cl"€-d',i:\l'"ia de

Exer-cicio

DATA:

df? S~o Lu:í.', do Cun.\

InfIra

Estr"utulra

e ME~iC) Ambi~\nte

Doe.Caixa:

de"2014

:::: ::-.::::: ::::: :::::T": ::-.: ::-.: :::: :::: :::: :::;:::: :::::::: ;::::::::;::

10/02/201'

:::: :::: ::::::.::: :::: :.::::::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::::::: :::; ::-.: :::::;;:::::

:::; :::: :::: :::: :::: ;;-.:":::: :::: :.::: :::: :::::::::::.: :::: :::::::: ::::::::::::

E' ~I F' E ~I H O
I-.JOTADE EI1F'Ei'IHO."" 28060014
DATA DO EMF'EI-.JHO."
" 28/06/2013

10020003.
::-.: :::: :::: :.::::..-.:::::::-.: :::::::: ::::: :::: :::::::::=::::::::::::::::::::::::: :::: ::::::

ORIGI~IAL

MODALIDADE••

estimativo

.'j/

CF(CDO":
•..•.. I1'I~S-II~STITUT() I~ACIOI~AL DO SEGUI':OSOCIAL
ENDERECO•• FORTALEZA-CENTRO-FORTALEZA-CE
60000-000
C..I~..F'"J .... " 29.9'79.036/0042"'19
FONE (085)
..••••.•
'r:::"-~:::::"_0: :::::::: :::: ::::::::::::::::::::
== =::::::::::::: :::::::::::::::::.::::::::::::.-::=::::: == :::: :::: :-.:::::::=:::::::: ==:::: :::::-.:: :::: ::::::::::::::::::::: ::=:=: :::::::::::: ';;;:::.:: :::: :;:::::::::::

C L A S S I F I C A ç B O

o

26.1-6488
::::;;::::::::::

=:::::: :::::::: ::::::::::::::-.:::::::::::::

:::::=-.: ::::..~:

R ç A M E N T A R I A

SeCq de Infra Estrutura e Pleio Ambiente
UNIDADE ORCAMENTARIA"••••••••••
12 01"
.....
FUI'IC"F'f;:OGRAI1ÁTICA.". 04 122 OO~.;O;;~..070
CATEGORIA ECONôMICA" •••••
3.1.90.13
..00
---._-_._-_ .._._--------_._-_.---_ .._ .._ .. _-----------_.--_ ..
..-,_._-,----- .._---_._-_._-_._-----'----_ .._._. ._._-_._._---_._-_.-_.
(.::-m I~!~
J) () T ~l ç 'I-) O
(]
F(
D A
A T I V O
D E M
~I B T

.

_--_

SALDO AI~TEFaOR

2..
240~71
:::: :::: :::: :::: =:: :::: :::::::::.-= =:: :.'":::::.::::.::::::.'":::=-.::=:::::: :.-::::-.::.-::::::::::::::::::

:..-::::::::::::::::::

__

VAI..,9F~SUBEI1f"EI'1HADO
'

..

2.240.71

:::::.":: :::: :.-.::::: :.-:: =:::-.:: =;: ::::::: ::::::::::::::::

SALDO DISPONí:VEL.
0,00

:::: :..-:::::: :::: :::: :::: :::: :::: ::-.::::: ::::::::::::::::::::

(~".

:::::::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: =:::::::: :."::
::::::::::::::::
::::::-':'

VAL,(JI~SUBEMPEHHAD() (1'('1;)

pagamento

de restos

a pagar referente

novembro

de
2 .•20:.'10!,'71

~~014•
:::::::::::::::::::::-.::::::::::::::::::::::::::::::::-.:::::::-.::;::::::::::::::::'

..':::::::::-.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.'":::::::::::::::::::::::::::::::-.:::::::::::::::.-::::::::::-.:::::::-."::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.::::::::::::::::::::::::::::::::::
s do Curu,
10 de Fevereiro
de 2014 ..
,••'
'

(. ,I 1;c)I":i. zo

._.
\ \

.,

,.

..

---- -- - --- -_.- -- -_..-- '.- ..,-,

,,

I•

,r

I.

.. ""~;-

....'.

I

'

~'

,
_.~_.
O,,

'-.-;-

--..------

Ce<~r.á

cl,?

Gt)w?,rno l'luni ci Dal

Secretaria
Exercício

Sâb

..

Lu"ís dc) .Cun.'

d~ Infra Estrutura

,

,

,

. DATA:

de 2014"

Do~.Caixa:,10020903

::::::::: :::::::: ::;; :;;: :;:: ;;;: :::: :-.:::::;: :::: :::-;:::: ::;: :::: :::::::: ;::; ::::::::::::: ~:-.:: :::::::::::: ;;.:::::::::::::::-..=:::: :"_"::::: :::.::::: :-.::::::;::: ::.-::-_":::;: :::: ::.::::.::::.:::::; :::: :;:; .::;::::: :::::::::::

Ei"IPEI'IHO

:::::::: :::: ::;:::;:::::: :::: ::::::::: :::::;:::::::::::::::::

I-rHJDALIDADE .... f~stim<£\tivo

CF,EDOF(
••• " lI~<;S'-'I1~STITUTO I'IACIOI~AL Dê SEGUI~() SOCIAL
EI-IDEREÇO... F()F,T(.lL:EZA"-CHITRO--FOI~:T
t'lL.EZA--CE 60000-'000
C ..1-1.F'" J • .... 29.9'7<;1..O~;6/0042'-'1 '?
FONE (
.
::::::"{

(85)

;:~61-6488

'. p: :::::;::::::::::::-.:::::::::
::::::::::::::::::-.::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::-.::
:::::::::::::::::::::.:::::::
=:::: ::::::::::::
::::::::
::::::;::,.-;::;:;:;:::::::::.-:::::::;:::::::-.:
:'7.:::::::: ::::::-.:::::::::::::::::
,
,.

UNIDADE ORCAMENTARIA......•...... : ..• " 12 01.
FUHC..F'RClGRAi"IA
TI CA. ".. Oll 1?2 00 ~.;O2.0'70
Cr;TEGOFUA ECOI'lôl-nCA" ......•.. ~;..1 ,,90. 13 ..0()
-~

~~

•••• -

--

•• ~ ~~

~ ••••••

_.

-

-~

-~

_

•• ~ •• ~ •••• _

•••• _.-

._.

-

_

•• _.

--

"M

•••• --

•• _ -_

._.

Sec .. d(.? Infra

Estruturr."\

e Meio Ambientf2
..

._

•••• _ ••

••••

D A

••• _.

_

~~

._~ __

••

•• _ M••

l) O T A

VALOI": SUBEMPEI'IHADO
""
1..102,,09

• _~

~_

~ __

•••• _.

__

ç ~ O

novembro

• _~

_.

__

~~

__

•• _ ••__

•• _ •• _~

••

R$
,f
f

2" 95<1'!, 4E}

•

a pagar referente

•__

(;.~m

:::: :::: :::::::::::: :::: :::::::: :-.:::::::::: :::::::: ::-.::::::::::::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::::::: :::: :::::::::::: :::::::: :::::::: ::.": :::::::::::::::::::::::: :,:::::'--: ::.--: :::::::: :::::::: :-_--: :::: ::.--::::::::: :::: :::: :-~':
::.--:::.-: ::::::::::::::::::-.:::::::::

de restos

•• ~~

SALDO DIf.>F'OI"H
VEL.

.

ESF'ECIFICAÇ~O:

pagamento

..

('

D E ~1O H B T R A T 1 IJ O
SALDO AI'ITEIUOI":
li.061,. !3'7

::::::::::::::::::::::::::::::-.::=:::::.-::::'1.::::

d R ç A M E N T A R 1 A

C L A S S 1 F 1 C A ç ~ O

•• -

:::: :::-,.:
:::: :::: ::;: :::::::: ::;: :::: :::-

OI~lGIN~lL:

r.IOH\ DE EMF'EI~HO."" 291.1 0027'
DATA DO EMPENHO"". 29/11/2013

~ •• ~~

J.O/02/2014

e I~eio Ambiente

:::: :::::::::::::::::::::::: :::: :::::::: :::: :::::::: :::: :::: ::.":

de

20:l/4 ..

1 • 1 02 ..O'?

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::.

SâC) Luís do

Cun.l,.

••.::::::::::.-:::::::::::.":::::::::::::::::;::::::::::::::-.:::::::::::::::::::::::::=::=:::::::::::::::::::::-.:::::::::::::::::::::::-.::.-:::::::::::::::::::::::::

lO de Fevereiro de 2014.
(iU

t.o Ir i Z C)

,< >•

•

.~.~~~~~~~-----d
..._..___:
orde~or

da despesa

,

'.

-

..

.

'."'r'";
:

.

:::: :::: =:: =:: =:::::: ::::~:::::::::::::::::;::::::::::::

::::::::=::~::::;::::: :::;:::::::::==

.
.
.
_
.•.
== ::::::= ::::=::::::::::
:::::::::::: =:: :::::= ::::::::::::::::::::::::::::::::::::.-:=:::::: :-.::::::==:::::::::::::::::::: ::::::: =:; =:::::::::: ::::;";:;::::=::;;=:::::::::::: ::.-:::::::::::::::: ==;:-.:::::: ::::
.
.,'

..

-

E M P E N H O

I'~OTA DE EMPEI'IHO•..•
D("TA DO E~IF'EI'IHO
..•..

, .••.
~

O R'I G ~.N A ~

28060014
~~8/06/201~;

.VALOR •••••••
MODALIDADE•..

,-

RS,25.000.00

,

.

estimativo

G(EJ)OF,..• •• II-IS~3'-II-Isn TUTO NACIOI'IAL DO.. SEGUf,O ~30CI Al~
EI'IDEI~EÇ()... Fma ALEZA-'CEI'ITRO--Fm,TI'''-.EzA''-CE 60000-000
C.N;P.J ..•.. 29 ..
979.036/0042-19
FONE ( 085) 261-6488
:-.:::.-:::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::.-:::::::.-:::::::::::::

ri

::::.••~-::::::::.-::::::::: :::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::-.::::.-:::::::::::::

r c

C L A S S I F

A ç ~

:::::::::.-:::::::::::-_ .••:::::::::::::-..::::::::::::::;:.-:::;::::::::::::::::;::::::::::::.

o

O' R ç A M E N T

.

,

UNIDADE ORÇAMENTARIA•••..••••
12 01.
FUI'IC..PI;:OGI~At'IÁTICA 04 :1.22OO:'lO;~..
070

Seco

CATEGORIA ECONôMICA••••

E s t I"U tLW c\ 0.'
Ob''''iqaç5es Pat,~onais

._

•••
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••••

_-

.~.

_ •• -

••••••

-

--

-~

•••••

_

•• -

•••••••

_ •••

-

•• -

.-

_ •• _ •••

-

_ •• _ •••

-

••••

_.

_

•• _ ••••••

_.

_

•••••

Infra

Fl\nciC)n(":\rnE~lit.C!

3 ..
1 ..
90.:1.3
..
00

•••••••••

de

_.

--

._-_

•••

-

--

••••••

_.-

.-

••••••

D I S C R I M I N A ç ~ O

_.

_

••

_-

••••••••••

-

_

•••••••

H.

:

••••

_

•••

--

_.

_

••

_.

-.

D E

_

•••••

-

••

-

•••••

_

••••••

_

••

_.

--

_

••••••••••

_

_

•• _.

-

_

•• ~

--

_.

__ o _ •••

_ •••••

valor unitário
••

_.

_

•••••••

_

••

_

_

••••

_

•••

_

•••••

__

•••••

;:./:

•••••••••••

_

••••••

_

•••••••••••••

'<

_

••

_.

,

••••••••

_

._

••

•••••

-

•• _

._

••••••

_._

("

•••••••••

••••••

L I QUI

_

._

•••••

~

•••••••••••••••

_:

CU1"Ll!1

29

dE'

••

_

•••••••

_.:

•••••

_

•••••

_

••

_

•••

_

••

_

•••••

_

••••••

_

••••

D A ç ~ O

N()vemtl(~o

de ~~():l.3"

.'

'.'>

JULIANA

•• _.

2.240.71
_

2 ..;~4(J"71
8'âo Lu:í.s do

_

valor total

2.240.71

D A
VI',LOR LHlUIDADO:

•••••

Ambien h,,""'
111 f 1',,\

I T E N S

UNIDAD OBRI6AÇ3ES PATRONAIS
-

R I A

Á

Estrutura
e Meio
dt:\ Sf?CI ...(.~~t~.:\r:i.a
de
Mi,~i. o Am b i.€mte

Quantidade unidade especificaç~o
1.0000

.••=:::::-.:::::::-.:: .••
.::::::::-.::..••••
:::::::::-.::::::::::::::-.::::::;:::::::::::

"

DE CA ~O MENEZES
L.HlUIDI',I'ITE

"
"

,.,

.'

.

~.

c.".. ;':_

DATA~29/:1.1/2013

_.

•

:.":;:;::::-.:::::::::::::::-.:::::
::::::::=;.~::.-::::::::::::::::::.-::::::::::::::
:::::::::.-.:::::::=:::::::::::::::::::::::::;::::::::.::::::: :::::;.::::::::::::::::::.-:::.-::=::::::=:::::::::::::==:-.:::::::::::::::::::::::::::::::::::=.:::::.:::::=:.::::::::

__

t

::.::.-:::::.:::::::::::-.:::::=;=:::::::::

:;::::::

OF,IGII-,IAL

Et'IPEI'IHO

VALOk •••
MODAL.IDADE••

l>llH A DE EI'1I''EI>lHO.... ;~91:l0027
DATA DO EMPEI'IHO..•.. 2';,/1:l/2013

u

•

F,$ 5 ..900 ..00
e~;t.i.mi.t:ivo

•••

cr~:F:D()I:;:
..•..• I1'ISS-n1STITUTO
I>lACIOI'IAL. DGl SEGURO SOCIAL
E1>lDEI:;:EÇO
.... F'OF(TAl_EZA---CENTI'W-F'or~TAl..EZK-CI:. 60000--000
C ..I'I~P .c1 •...• 29 ..979 .O::l6/0042--l9
F'()~IE ( 08~j) :261-'-6488
:::::::::::::::::::::-.::::::::'.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.-:;:::::::::::::::::::::::::::=.:::::::::::::.::::::::::::::::::::.-:=::::::::::::::::=::::::-_"::::::-.:::::::::::=::::::::;:::::::::::::.-;::::::::::;:::::::::;:::::==::::

UI'IIDADE OF'ÇAI'U::I'ITMUA•• "..........
1:'::01.
FU~IC.I"F:OGF,(WIA
T I C,; Oll 1;;:2 00 :'jO 2" 070
CATEGORIA ECONôMICA ••••
_ •••

_.

--

._.

-'-

o ~

C l..A S S I F' I C A ç ~ O

-,

._.

_

••

--

._.

-

-~

._.

~-

--

-

_

••

__

o _

••

~.

~_

_

._.

__

-

_.

_.

-

• _._

d~

ç A M E N T A R I A

-

._

•• ~

~

•• _

-

.~.

D I S C R I M I N A ç ~ O

da

1,0000

••

__

~

••

__

-

_.

_.

••

••

-

-

._.

r
_

••

_

•••••

_.

_

••

valor unitário

D A DOS

D A

-- --

L I QUI

._.

••

- ..----.--

o

--_.--

do

Cunl"

._

-

_.

_.~

1.102,09
---.---

_._--

o -

D A ç ~ O

1 ..102.09
Sâo Luis

__

••

_

•• __

•

valor total

1.102,0'1
---.'-!-r--'--'- _._ •. -- ..----.-

__

I T E N S

D E

UNIOAD OBRI6AÇ3ES PATRONAIS

VALOR LIQUIDADO:

Sf~CI"E:.)ta("'ia de

~, Meio Ambi.€~nte
Patronais

quantidade unidade espeüficaçIo
..-.--- - ..----- -- -- --- .... -- ..- -- -- ..------ --.- .---.-.---.--.--

Ambit~n t(.~,
Ini'ra

Infr"a EstrlltuF~ e Meio

Ftlnci.onamE~r\t.o

Es tnl tLtr'a
Obrigaç5es

3.1.90.13.00
••••

Secu

::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::

29 de ~lov(C'mtwo

d.2 2013.

l-'

•

._

..£~_.

..--.'
.....
"

•.

.

'.

,--

3-c6DIGODE

;-=:;;_.."

Q

'.':'

MINIsTÉRIo DA PREVIDÊNCIA SOCJAL - MPS
PAGAMENTO .
INSTlTIlTO NACIONAL DE SEGUROOocIAL - IN <'
SECRETARIA DA RECEITA PREVlDENCIARIA -S. ~. COMPErtNCIA

.'3-:"b.
~•••-r:/ :'
r'

2402

,

..•••
t/

~~$OQIU,

2013 /11

_'

""""""'''''''''"''
•• ",,,,''''''' GUIA .DAPREVIDENCIA
~)

SOCIAL - GPS
, -1DENTIF1CAOOR

07.623.051/0001-19

1 • NOME OU RAZAO SOCIAL IFONElENDEREÇO
6-VAWRDOINSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO CURU
RUA ROCHAEL MOREIRA
SAO LUIS DO CURU
CE

4.183,46
."

CEP:

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

9-VAWROUTRAS
ENTIDADES

,"
ATENÇÃO: É vedada a uti:izaçao de GPS para recolhimento de rece!la de valor inferior
ao estipuladc> em resoIuçao publlcada pelo INSS. A recella que resu!lar valor inferior

IO.ATMlMULTAE
JUROS

ser odiciOl_
li conIribuiçllo ou importância correspondente
subsequentes, até que o total seja igualou superior ao valor minlmo fIXado.

li-TOTAL

nos

0,00

..•

meses

4.183,46
Valor Patronal:
Contrib. Empregados:
)Imo Familia
"Licença Maternidade
. Base de cáIcolo:

3.342,80
1.317,66
477,00
0,00
15.533,24

I

12. ÁUTENT1CAÇAo BANCÁRIA

"

"".

::

'.

.

,

•

-

...•..•.......

,! '
. : - ~.

"

',.omo.14. :,:.'

P.~Odo~~tn-

" ..

'

'.

Clhmte - Conta alWll
'A.g!ncia"
3961-6
. Contacorrente
1SQ4..0PREFMUNS l CURU FY'M.

."

"

"

,

,LanÇ2lrientos
.Ot. movimento

DL balancete

3110112014.
C,. 0Ml2i2lÍi'4.,

-

'.

r

Oc.

O5I02J2ll14,

. : Os.o2l201:4

,

+' Transferénda

+ Transferénda
'+

1010212014
. 100~14
10t'0212014
10102J20~4

10J02J2014
100212014

tine
line.
line
rlne

onJine

.• T rsr'lSferénda on. rllle
+-Transterênda on Une
+ Transferência

on fine

+ Transferência

on line

+ Tlllnsferência

on.Hne

orrr.,e

, .:'"TránSf~'

~ Transferêntiàon,One"
.•• COTA OAF.oEsiTO
, COTA D~F-DEBITO
. ,CqTA,DAF..QEBITO
, ' COTA DAF-DEBITO
,COTA DAF-DEBITO
COTA DAF.DEBITO
BIoq Judiâa~Bacen

850
850'
850
850
850
850
. 11.40J,293.790, 101

JUd

Contrib Entidade Classe

Oéb autorizado em Conta

-e:a CP

Admin SuprelÍlO

+ Transferência

on Une

+, Trart!ferência

on rine

+ TranSferênda
-+

Transferência

on Une
on line

+ Transferência

on line

Transferência

on line

-+

+'Transferéncía

on line

Transfe~nda

on line
on line

-+
-+

Tran,ferência

-+

Pgjo conta égua

-+

Pglo COnta água

1110212014

11/0212014
. 1110212014

on line
on line.

.•.Pgto conta água

'6.27S.7p2
11:-403.293.790.1.01,
S50.J7.(.OOO~025..;i9
551.369.000.011.058
552.812.000.055:063-

, 55Ú37.000.022:244
'553.14i>.OOO.03J.'108
55J.1'W.iOOO,036:10~
,553;140.000.036:108
. 553.140.000.036.10.8
.553,140.000.036,108
'553.647.000.005.157
553.961.000.008.143
5~.961.000~008.143
. 553.961.000.006.143 .'553:961.000.006.143
553.961.000:009.-018 :
553.~.,.000:009.91~
S5J.961.ooo.009.9~2
553.;~.OOO.010.404
553:961.000,011.559
553.961 ..000.011,886
553.961.000.Q1.1~667 :
•• _S53JI~f.OOO.024,001

0I'l Une

+ Transferência

+ Transferência

10J02I2014

1110212014

;'. -

"

T ransferênda, Co llne

+ Trnnsferência.OI1
+ Tlânsferência on
+ nansferêr:lda on
+ T ransferênda on

:1010212014 .
10J02I2014 .

1110212014
1-1/0212014

3SO'

.. '.350. ,.

on /ine

.+ Tran$lerêncla

.\

,

.

J.280
48,955
70,
553.961.000.011.867 .
.553.961:009.on.867
552.J91.000.018.600
55J.961.ooo.oo9.818
653.961.000.010.430
553.9S1:000.010.~02 •
553.961.000.011,866
55J:961.ooo.024.oo1
554.145.000.011.603
21.101
21.102
21.103

'24.5OC1.0óC.
'..73,.31 O

,

Saldo
O,ooC.
, : .' .

217jo O
'300.00:6".,"'

'

':ÜOS; 00 O " " :
- .'~7,36'o.
:2,ioo,oo o' ,
. 2.6&4.710
, "3.630;33 ,O
.
7:40 O
.~.043.S9'O'
4.000,00 O
.-4".000,00 C
37.574,00 'C

70
553.961.000.020.924.

+ T ransferêneia '00 Im .

10I02I2014

3.225:717
551.604.000:0aem'
S53.961:000.00r.~93 "

.
"70""
'553.961.000:011.867 .

on fine

+ TranSferência OI1-iine
+ Transferência

1010212014
10J0212014

- 11/0212014

"

~ Trart!ferê~~-onHrye
+ T ransferênda

l0ióv2014.

1.110212014
1110212014
1'1C!21201~
11~14
,.)'10212014

on lirie

ValorR$

'.'

,,'5~:9l?1.~.~.~:I.6
.
: 553,961:000.010.430: .
. - 553:961.000.020:924 : .
S53~96.t.OOO.024.00t"; ., SS3.961Jl31:027.soo'
. ':
, '20:50.1'
B30:3s1.2OÔ.On,1OO. '

+ TED-Crédito em Conta
8IoqJud~Bacen JUd

1010212014
10t'0212014 .

1~14'~.

"

s~~

101021201'4

"1010212014 .
1010212014
10102J2014
100212014
1010212014
'010212014 '

,

" + TarOocrreo EletrOnico
BS CP'Admln
. :.. rransrerêr'Jda
~ Une. .
BS CP: AdmilT Supremo
+ Trans(erêncfa co Une
fPElFPM'
'FPeiFPM' ,

1~.1-4'

., 0I02I2o.14 .
., 0I02I2b14'
10J02I2Ó14
.10102120~4
1010212014
.1010212014
10I02I2014: ..
100212014.
, 10102121114

: .'

TED"

. 100212014

..

on rme

On liria.

. .'

. 05I02I2O'4. :
05102120104
06ID2I2014
06I02I2014
'. 1 0Il?2I2O 14
10")21201,,,.
" 10J0?1201:4"-

, I

+ Trcmsfer!ncia
. + Trartsferênciá

"

".'Tfansferênàa,on'IJ,'IE!
.
. .•.Tiansterénaa orÍ'Jne
+ Transferência on Une .

05Jó2n014 '
05lO2!261.4',

-

Conta

. ~-TrWtere~:.ciO~

05I02I2lÍ14: '

'O~14'

Documento

. ',',.TEO-C~.em

0510212014

O"'

.'

$aldo'"Anterla:

-, .,' 'áSIO~14":_'
••

.. Histórico

.

. O:,OOC
' 'O,Ol1C

66.749,68.C

S86.H3.02C
49.000,00 C, "
. f3'179,62'.'

:s.-ooõ~ooe '
5.~.1.0,OO

o

5.900,00 OI
6.993.50Q
4:610,00 D

o

"'~4;W,32

1:438J2'p .
14.715,12 O .
. 7:099,400:'
~.SOO.OO o'

. ~.;,

o'"

1.165,32
1.164;00

D

112,OJ

o

2.963:10 c
lQ.500,OO O,
1.200;00 o
1..200:00 o
?,OOO,OO o
15.000,00' O,.

' •.:- .. ~

62j){)Q,OOD

231.JOO,00 O". 48.0~,OO o

"

o

?526,92

a.03~,13o

o

- 94.0-16:40

6.916,38 o
112.933.90,0
150.578,53

'0

13.179.620 .
, 900,00 o
545,00'.0
180.29 C .
100.000,00 C
. 50,000,00

C

1.;160,00 O.
27480,00 o
1-;'000,00 o
62.430,25 o
7.500.00 D
2,000,000

,~.ooo,ooCo
3a,88 ú

44.30
.::1,63

0,00 C

P

o

•

PREFEITURA DE sÃO Luís DO CURU
-

Gov. "unir. de
RESI. PG. 2013
PnCU". CAIXA.:
CREOOR ....••• :
Fonte .••• :
DATA PAGTO •••:

~

-

-

S;o Luis do 'turu - Exerr 2014 - P"SlC
06 01. 09 271 0064 2.012 3.1.90.13.00 P"SLC
10020007 E"PENHO: 30090014
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
FPn
Ch: 000850
Vl •••.•.•••.•• 5.1>01>.13
10/02/2014
VALOR PAGTO .••••.•.•••.• RS 5.606.13

}

tiov. "unIr. de SJo luís do Curu - Exerr 2014 - P"SlC
DOCU". CAIXA.: 10020007
ElTRA-ORCA"ENTARIA

,",

•

CREOOR ••••••• : INSS-INSTITUTO NACiONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
Fonte •••. : FP"
Ch: 000850
VI ••••..••••.• 7.230.50
-DATA PAGTO ••• : 10/02/2014
VALOR PAGTO ••••••••••••• RS 7.230,50

.,.

,-

Gov. "unir. de
DOCU". CAIXA.:
CREDOR •..•••• :
Fonte •.••:
DATA PAGTO •••:

S;ô Luís do Curo ~ Exerr

2óir:.

P"SlC -- --'--'~~10020007
EXTRA-ORCAnENTARIA
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IPens.ali •• l
FPn
Ch: 000850
VI. •..•••..••••• 200.OO
10/02/2014
VALOR PA6TO •••..•.•..••.•• RS 200.00

,.

~-

'.

.,

"-

REST. PG. 2013 06 01. 09271 0064 2.012 3.1.90.13.00 P"SlC
DOCU". CAiXA.: 10020007 EnPENHO: 02120063
CREDOR ••••••• : INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCiAl
Fonte ••.• : FP"
Ch: 000850
Vl. •.•••••.•• 13.025.45
Fonte ••;.: S.FAníllA
TI: 10020008 Vl.:: ••••••••••• 389.60
DATA PAGTO ••. : 10/02/2014
VALOR PAGTO ...••••...•• RS 13.415.05
. •

.t.

..0\

RESTOS A PAGAR
NpTADE
SUBEMPENHO
CeO'.rá
Gove rn o l'lu.ni c i P'ü de Sâo Lu í s do Cl.WU
F'}'"pf(0itl.ll"c\ Municipal
de S',Io L.uís do Cl.I~'U
Exercício
de 2014
::::::-.:::::::::::-.::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::-,::~::=:-.:
:'-0: ==.== :::: :::: :.._.:::::;:-.:=:: :::::::::::: ::: :'H'::'-:; :..-:::-.::::::::::;.'":::::
:::::::

021~~0063
02/1~~/2013

DATA~ 10/02/2014

::-.: ::::::-.: :::; ::; :::::.:-.:;.;:;::::::::

:::: :::::..":: :::: :.::.:::::::,;: ::;::::::-.:

MODALIDADE••

!j

:r

F I C A C ~ O

UI~IDADE ORCA~IE~ITÁI~It,
.." •..••...••....
06 Oi.
FLJI~C.F'F,OGRAI'IÁTICA
....• 0<;>;~71 006({ 2 ..012
CATEGORIA ECONôMICA
3.1 ..90 ..13.00

D E M O 1'1S T R A T I V O
SAL.DO ANTERIOf~
13.41~',05

::: ::::::::::-.::::.:::::

:::::::: :::::::: :::::::::-.:

:::: :::: ::-.; ::::::::

estimativo.

CREDOR•...•• :r1~SS-HlSTITUTO NACIOI'IAL. DO SEGUROSOCIAL.
EI~DERECO... FORTALEZA-'CEI~TRO-FOI~TAL.EZA.-CE 60000 ....
000
C.H.F' ..J
29.979.036/0042'-19
.
FONE
:=:-.:' r::::::::::
:"'H':::''': =:: :::::::::::: :;: == :::::-.::::::::: :::::::: :::::::::::::::::::: ::.::::::::::::::::::: :.":::::::::::::: :::::::::::::::: ==:::::::::::::::: ::::::::::: ::::::::::::::::::::.-:::::

C L A S S

1p020011

ORIG:r~IAL

E~IF'EI'IHO
HOTA DE EI'lF'EHHO
•••
DATA DO EI'lF'EI~HD
•••

2013

(08~\)

:::::-.::::::::::::-.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::.-:::::::::::::

O R C A ,"I E ~IT

SecretÕ\l"ic\

D A

;

;~61-6488

R I A

Á

,•.,

d(0 Admini.strÕ\ção

DOTAC;?JíO

VALOr, SUBEI'IF'EI'IHADO

SALDO DISF'CJI'irVEL

~3.415,05

,..

0,00

::::::::::=:::::::::::=::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::-':::::::::::::::::::-":::"":::-':;:::::-':::::::::::=::::::::::::::::==:::::=:=:-':::::::'0::::::::::::::::::::"-":=:::::::::::::::::::::::::::::::.::::.:=::::::::::::::::::::':::::."'::::::::::::-.:::::::;-..:::::::::::::::::::::::::::::::::;-.:::::::::::::::

ESPEC I F I CACí~O "

paºamen~o de restqs

VALOR SI.JBE~IPEI'IHr-,DO
(F,$)

a pagar referente dezembro de

;:~O:L4..

1::;"415,05

::::::::::::::::::::::::
::-..:
:::::::::
::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::-.:
::::::::=:::::::::::::::::::
;.-.:::::
::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::.-::::::::::::-..:
:::::::=:::: ::::: :::: ::::::-.: :::: :::: :::: :::::.::: :::: :::::::::::: ::::::::::::::::: :.~ :::::;::::::::::

Cu 1"\.1

,

:::: ::-.::::::::::::-..:::".::.-:::.-.::::::::: ::::::::::::::::

10 d e F~?v(;,,"G>:l
ro d G.' 20:L 4 •

\;
,:

Ordenador

•

da despesa

R~STOS A PAGAR
NOTA DE SUBEMPEN~O
Cea F tt
GOVE>r.nO 11unieipal
de
F'lrefeitLwa
11unieiRiü
EXe~e:í.eio
de 2014

S~o L.uis
do
de S~o L.uis

20~3
10020010

CUf"l.l
cio Cur.u

10/02/2014

DATA:

10020007

Doe.Caixa:

:::::::::::::==::::::::::.:::::====:::.-;:=-.:.::::::.-;::::::::::::::::::::::.-::::::.-.::::::-.:::::::::::::::::::::::-':::::::::::::::::::::::::::::::::::'.:::::::::-.:::::::::::.::::::::::::::::::::p.::::.::::::::::::::::==::::::::::::::::::::::::::=::::::::::=::::=:::::::::::::-.::=::::::::~::::::

EI1F'EI'iHO

3009001.4
30/09/2013

l'iOTA DE EI1F'ENHO"....
DATA DO EI'IPE~IHO
CREDOR•• ".
EI'iDEREGO."
C"N.P"J"""
:::::::: I

ORIGII'IAL.

MODAL.IDADE".

ll'iSS.-ll'iSTITUTO
I'IACIDI'IAL. DO SEGURO SOCIAL
FORTALEZA-CE''ilRO--FORTAL.EZA-CE
60000-000
29,,979 ..036/0042-19
FONE

~::::::::: :"_'":::::
:;::::::::::::-..:::::::::::::::::::::::::::::.:::
::::::::::-.:::-..:
:::: ::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::-.::::;:::::::::::::::::::::::::::.-:::::;.,,:::=:::::::::::::::::

o

l.J1'IIDADE OF~Ç;AMEI'iTÃRIA"""""""""
.... 06 01.
FUI'iC"PROGRAMÃTICA •• " 09 271 0064 2.012
CATEGORI(', ECOI'lôMICA".""
.. " 3 ..1,,90,,1:5,,00
.-

_

•••••

'-'

-"

_.

_

••

_

••

-

._

••

_.

_

••••••

-

•••••

_.

-

_

••

-

-

.-

••

_

••

_

••

-

_

••••

-

'-'

•••••••••

_

D E 1'1 O H S T I~ A T

I

•••••

_

••

_

••

_.

--

_

•••

_.

_

V O

:.-.:=:::::

_

••••••

_.

-.

dE';' 1,.(~.~'S)t(Js

:::::=:=::::::::::: :::::::::::::::::::::-.:::=:::::::::::::::::=

_.

__

._

••

_.

_

••

_

••••

Administ.~<~ç~

_.

'_'.

••

_.

••

P;,\ç.I(;'\r

l"'e'fE.;.l""entE~

_

•••

_

._

••

__

•••

__

••

__

••••••••••••

_

••

H

••

_

•••••

F(~;

"

0,00

=::."';::-.:::=::".:: :::::::: ::::::::::::::::::::::::::::

de:l.(.?1Ttbl"'O

•••••

L

:"_0:=::.-:: ;".:::"••"::::::::::-'::::::::::;:::::::

VAU)f(
ü

._

em

5,,606,13

=:::::::::::::::::::: :-_"::::::::::::::::::
=: :::: =::::::::::::'0::::::::::::::::::

_

SALDO DISPON:fVEL.

ESF'ECIFICAC?iO~
paga(J)(~f1to

261-648a

D O T A C 'I~(J

D A

5,,606,13
:::::::::::: ::::::-.:::::::::::::

•••

de

" f;UBEI'IF'ENHADO
VAL.OI:;:

SAL.DO AI'iTEF(I OR
=.0::-':::::'0:::::::::,::::: :.-.: ::;::=.::.::::::::::::=::::

-

085)

R ç A M E N ~ A R I A

See~etalria

•••••

(

:::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::

,

C L A S S I F I C A ç B O

.-

estimativo

:::::::::::::::::::::::.::.-..:::::

SUBEI~F'ENHADO (R$)

d(:.~'

;;~014"

5,,606,13

:.-.:::-.::::::::: :••:::::::::: ::::::-.: :::: =::::::.-::::-.::.-:::::.::.-::::::::::::::.-::.-:::.-:

:::: :::::::;:::: :::::.-:::::::-.:::::::::::::::::::::

o

Curu,

::::::::: :::::::: :.-.::::::.-::.-: :::::;::::::::.-::::::::-.:::::::-..:::-.: ::::::::::-.: ::-.::::: :;::::::: ::-.::::::::: :::::::: :::::::::::: ::::.,~:::::::::::::::

lO

de

Feverei~o

de

2014"

==

::::::::~.: :.-..:

•

Aut.o~izq

, _. - ....._ .
._..-._ ..._._. '-'-"-';:.-'

,
•
.

_

..~.~!~-_
...
~ .._...
&.--.M-...._...._._.~. _. _._. _. _. .
OFdena.dor-

da

d(.?spesa

f.-.~.

. ~.

-S'-'-

....

~

'

"'.

.•."!', ---

..~~
-•.:~ •.-.•.••

.
DE

.DE

L I QQJ I DA,G~.O

:I- 0(:"'200::l_::Z~

g:;;:a::::STOS•~'" P~~,GAf':

Ceai-á
Governo
Municipal
de S7!(o Lui ,; do CUI-U
Pl-ef~~i tue.<, I'lunicipal
df:'~ S~O l...u:í.'S=i do CLln.l
Exercicio
de 2014

DATA~ 10/02/2011-1

::::::::::::::;::::::::::::::=::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::=:====::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::;::-':::::::::::=::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::=:::.::::''::::::::::::::==::::::::;::::::::::::::::::,-:::,-:::::====::::::::

EI'lF'EI'!HO
EXERC£CIO •••••••••
i'IOTA DE EI'IF'Et-IHO
•••
DATA DO EI'IF'Et-IHO
•••

OI'i:IGINAL

2013
02120063
02/1;;~n()13

MODALIDADE ••

estimatiVo

CF:E:DOR
••••
HlSS--li'ISTITUTO
l'!ACIOt-IAL DO SEGURO SOCIAL.
Et-ID~~r'!EçO.. FOFO"ALEZA._.CCt-ITr':O--FORTALEZA--CE6()000-.()()0
C.I 7.'.a •••
29.979.0:36/0()4;;~.-19
FONE ( 085)
;:;:::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::-.::::::.:::::-.:::::::::::::::::::::."::=:::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::-.:::-.::::::::::.-.:::::=::::::::::::::.":::::::::::::-.::::::-..:::;::::::::::=::::::-.:::::::::::::::::::::::::::::::::==

C L. A S S I F I C A ç ~ O

,.
261-64<18
==::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

O R ç A ~ E N T A R I A

..
UI'!ID,;DE OF(GIWIEI'!T
Ma A. • • ..• • • • •• 06 01.
Secn~taria
de Admini.straç:7!(o
lO
FU"IC. F'ROGF(t-1MA
TICA
09 ;~71 0064 2.012
CATEGORIA ECONôMICA•••••
3.1.90.13.00
-_.-.._--_._._-----------._. __ ._--------------------.- .... _-----._----._-----------_._--_.
.._-------------!) A
D A DOS
L I QUI
D A Q ~ O

__

...
"

quantidade unidade ~sDerifiraç~D

valor uniUrio

.1,0000 UNIDADE OBRI6AC3ES PATRONAIS
VALOR LIQUIDADO:

13.m,05

valor total

13.415,05

13.415.05
S7!(o L.u:,s

Cun.l.

d(J

,JUL.I AI'!(., D.: CAS,mO !1E"IEZES
LIGIUIDANTE

•
.

,

.i>

,

I
.
-

•.•••

,--_....

-:;."
-

••

...,.•••••

__ -

--:..••

-1

.~~~
..:.~MJ!~£D-;
.

,~

'.'

I,

,

I

••• ~

.~

~

~

~.

n..:.•.•[]q-lf.''lI

~

.

lO' n::-:
'D/E:'::

•••

.;..

7: .._" ",'.

I!~_.J[ 1I'';;l!U"JI

<-

i!' ,,•
'fi
..";.. ~',,"'" ,;.

'

".4

..

:.ilO"I.:-~q7-~ ~ o<:f~b;O:lL:1
,r..::.. lF.tf"::"G.C'"R
•

1F~:IE::SlnCll:E:f.

Cearc'\
~Iun:lcipal
de S7l:o Luís do Guru
,P,'efei
t.Lwa Munici.pal
dc~ S7l:o Luí.S do C:unl
Exercício
de 2014
'

DATA1: 10/02/2014

GOVenlO

..

=::::::=:::-..:::: ::::=:::::::::::::::::::::::=::::::::::::::: :=:::::::::::::-..:::::=::::=::::::::::::::::::.::,:::i:::::.::::;:::::::::::::::::::

EI~PENHO

:::.;:::-..::::::::::=::::::::=::::===::::===::::======='7:::::::::::::;:::::::::::::=:::::::::::::::::::::=

ORrGII~AL.

2013

EXERCiCIO ••• " •••••
I'IOH, DE EMPENHO
•••
Dr,TA DO' EI''1PENHO
•••

30090014
:50/09/2013

MODALIDADE..

estim<üivo

CF:EDm;:••••
INSS-INSTITUTO
l'lACIONAL. DO SEGUI:::OSOCIAL
EI"DERECO"" FORTALEZA-CEI'lTRO-FOr<TALEZA-CE
60000-006
C.' P ..,J
29" 979 .0:56/0042""19
FONE ( 085)

261-6488

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::.:::=:::=:===::::==:=::::::::::::::::=::::===:::.::::::::.::==::::::::::::::::::::::::::.::===:::=:::::::::::===::::::::;=::-..::::::=

C L. A S S I F I C A C ~ O

O R ç A M E N J A R I A

UNIDADE ORCAMENTARIA....•••••••
" 06 01.
FlklC • PROGr<A~IA
TI CA
09 271 0064 2" O12
C,~TE(')Or<IA ECOI'IÔMICA•• "".
3" 1 .90" 13.00

-- ..~------------------

.._.._M

._M~

.._.._.._._ .•.

D A DOS

ouantidade

M_MMM

L
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'1,0000 UNIDADE OBRI6AC~ES PATRONAIS
VALOf~ L I OUI DADO:

::;" 606.

do Curu,

,JULIAI'IA

valer unitArio

valor total

5.~6,13

5.606,13

10 de Fevereiro

de 2014.
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NOTA

DE

PAGTO

~XTRA-ORÇ_

CE~ará
Governo l'1unicipal
de Sâo Luis
do Cur'u,
F'refEo'i tL, r
l'1uni c i pa 1 de Sâo L.ui s do êUI'u
Exer~iciD
de 2014

,D~TA: 10/02/2014

<,
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CONTA••••••••••••••••

Consignaç5es
PENS?-\OALII'IENHCIA

CREDOF:•••••
,.•••••••••
EI'IDEREGO•••••••••••••
C.N.P.J ••••••••••••••

INSS--INSTITUTO
NACIClI'IAL. DO SEGURO SOCIAL
FORTAL.EZA--CE,,"lTFm-FOFn'ALEZA-'CE 60000-000
29.979.036/0042-19
FONE ( 0851 261-6488

DATA:.••••••••••••••..•
VAL.OF, TOTAL ••••....••••

10/02/2014
R1> 200,00 O'Llzentos

BANCO/FONTE
FPI'I

F~eél,:ls)..

CHEQUE/F,EFERé:NCIA
0008~'\0

VALOR
200,00
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1'(0i'el"(,~nte

de2:embl'o

de 2014.
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, ' FRAI~CISCA DE SOUSA ABREU
TE~50lJREIRA CPF ~Ig 49c;. 541.743-49

.
NOTA

DE

PAGTO.EXTRA-ORÇ_

Cfo'cl.l"á

Governo Municipal
de Sâo LLl:LS do Cun:f
F'refei tLlI"<\ I"lunicipal
de Sâo Luis
do Cur'Ll

Exercício

:DATA:

10/02/20:l4

de 2014
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COI'ITA•....•..•..................•

Con~.;ignações
I 1'1S S-oFOF'AG

CI:;:EDOR
••..•......•••..........
ENDEf<ECO
..........•••••......
C..I'I.F'.J ••............•..........

mSS-II-ISTITUTO
I-IACIOI'IAL DO SEGURO SOCIAL
FORTAL.EZA.-CEI'ITRO-FORTALEZA--CE 60000-()()O
;~9..979 ..036/0042-19
FONE ( (85) 261--6488

DATA~...•..........•••............
VALDR TOTAL.....................

10/02/2014
oR~~7 ..;~30
..50 ....( Sete
Cinquf2nta
Centavos)

,"

I<"I'.ICO/FOl-ITE
FF'I'I

Mi L
..

Duzentos

CHEGlUE/I~EFEF<rtl'IC
IA
0008:'iO

e T~inta Reais e

VAL.fm
7 ..230!,50
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3-CÓDIGODE

...

•
.

.;

MINIsTÉRIO DA PREVIDÊNCIA S~
- MPS
PAGAMENTO
INSTITIITO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN I"
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA-8
~

~úi~

~""''''''''''''''''IO''''''
GillA
I')
I..

"

2402

,

2013 /12

- COMPEttNCIA

.

DA PREVIDENCIA

SOCIAL - GPS

S - IDENTIFICADOR

'

07.623.051/0001-19

1 - NOME OU RAZAO SOCIALIFONEIENDEREÇO
6 - VALOR DO INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LillS DO CURU
RUA ROCHAEL MOREIRA
SAO LillS DO CURU
CE

26.062,08

,-

CEP: .

.
2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

9 - VALOR OUTRAS
ENTIDADES

" "

É vedada a utlTização
de GPS para recoIhimefto de receita de vaiOrinferior
ao estipulado em resolução puIlrlCllda~
INSS. A receita que resu1tlr .inf_
deverá ser adicionada à conlribuiçao ou ~ncia
~
nos meses

la - ATMlMULTA E
JUROS

subsequentes,

11- TOTAL

ATENÇÃO:

até que o total seja ig~1ou superior ao valor mínimo focado.

Valor Patronal:
Contrib.

:

Empregados:

)\rio Família
Licença Maternidade
Base de cálculo:

19.221,18
7.230,50
389,60
0,00
89.317,10

0,00

26.062,08
12- AUTENTICAÇÃO

,.

BANCÁRIA
h

,

.,

"

"

•
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.

-,--"~~~~-!if.':'~~-';~-~~
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'_

Cliente-.Conta~I
Ag!nda

'.
.3961..s

Conta ccrrente

Pe.--..,

• .

extfa!ó •

=,.'
1504-0

PREF MUN S L CURU FPM

":!~.

lançar:nentos
llt._

ot.balal1ca
•• . HIstórico

31101f20t4'
05J02.C2014-

+ TED-C~o

05ll)2f.2(]104

'+ Transter!nda

.

05I02I2014

.

. 06I02J2Q14

0
-w_

24.500.OOC

•.

. 73,31 O

553,961.ooo.ooi'~3

217.200
-300,000

s53.ge1,Oop.01!J.430
• 553,961~OOO.O20.924

. 553.961.000.009,816
.'

.

11.206,00

+ Transferência'

on iine

+-Transferêncla'

on Une .

553.981.000.024.001

0~14

'2200,00

+ Transferência

on Urie •

553.961.031.027.500

'2.664,71

O'

3.630,33

O

TEO:

20,501

:05lO2I2Of.

+ Tar OOClTED

0510212014

BB- CPAdinn

.06I02I201.
10I02I201 •.

EJetróoico
on flne

10021201.4

FPElFPM

10I02I2014

FPElFPM

350

Bbq Judiáal-Bacen
+ Transfednda

1010212014

+ TtalSf~,on

1010212014

+

Jud

Ilne

rransterMcia

on line

'+ .Transtêd:n<:ia

on rll1e

100212014

+

Tran:ster6ncia

on Une

1tW2J201.

+ Trans~,on

10J0212014

+

10J02I2014

+ Transfer!nda

ine

Transferência

on line
on Uos

. + T~nda

1010212014

on fine

+ TraruferênOa

on, line

1010212014

+ T ransferênc:ia

on rlne

10I02I2014

+ Transfer6ncia

on,llne

101021201.

+ Transfer6nda

oo'line

1010212014

+ TrartSferêocis

on line

+ Transferência

on line

10/02120'.

+ Transfedlncia

oo.Ane

10/021201.

+T~onl,il&

10I02I'2014

1om~14

Tl'Msfer!nda

on fll1e

10I02I2014

+ Transf«6nda

on line

1002120,.

+ Trans~ncia

on line

.+ T~ncia

on line

+ T ransterênCia

on line

+

1010212014
1OID2I201.
1010212014

COTA OAF.OEBITO

10J021201.

101021201.

BIoq JudIdaHlacen

10/02/2014

Contdb

1010212014

O~

.1010212014

,Entidade

autorizado

B8 dJ'Ac!min

'supremo

+ Transferência

ooline

11/0212014

+ T ransfer!ncia

ollline

+ Trensfet'êocia

on IIne

11/O~14
1110212014
1110212014

553.140,000,036.108
553 1dQ Mtl 03$ 198

+ Transfef!ncia

on line

+ Transfer!ncia

on line

+ Transferlm"cia

on line

+ Transfl!f'ência

on line

+ Trensferencia

ao line

+ Transferência

ao line

+ Poto conta AgCle
+ Poto conta água
+

Pgto conta água

C
C

U)8

C

49.~,OOC
13.179,8;2

.•.

3.000,00

O'

5.910.00

O

4.610.00

O

1.438,32

O

1l.i16,1i!S'
7.099,40

O'

5.300,00

O'

553.961.000.008.143

1.16.5,32 C.

553.961.000.008.143

1.164,00

553.961.000.008,143

'lgroO

553.961 ,OOÓ.OO8;143

2.963,10

C'

19.500.00

553.961.000.009".912

1.200,00

553.961.000.009.912

1.200,00

O

553.961.000,010.404

3.000.00

O

553,961.000,011.559'

15.000.00

O.

553.961.000.011.866

62:~,OOD

553.961.<>00,011.867'
553.961,000,024.001

O, •
O

231.300,00'0
48.000,00

O

• 7.528.92

O
O

850

8.037,13

850

94.01B.~0

O

850

8.916,38

O

850

112.£133.90 O

850

150.578,53

01

13.179,62

O

900,00

O

3.280
48.955
70

O

5.45.00D
'1 BO.29 C'

553.961.000.011.667

100.000,00

C

553,961,000.011.867

50.000.00

C

552.391.000.018.600
553.961,000".009.'816

~'í

b

553.961.000.009.816

11.403~3]90.1

o,ooe

Bs-.749,68C
686.143.02

553.647.000.005.157,

Classe
em Conta

4.000,00
37.S7.,()()

1.438,32'0

850

Jud

1110212014

1110212014

106

553.140.000,036.108"

COTA OAF•.OEBITO",

Q,OOC

Di
'6.993,50 O

552.937.000.022.244

553.140.000.<;36.

O'

~900.00

553.14O.000.0~,

- COTA OAF-OEBIT6)

10J0212014

1110212014

551.369.000,0-11.058552.812.000.055.063.

COTA DAF-OEBIT-O

HW2l2014

,1110212014

550.37 •• 000:025.429

COTAOAF.DEBITO

1010212014

1110212014

",/,

COTA O~F-OEBITO

.1-0I02I201.

11J0212014

6.2~5.702
11.403,293.790.
tol

on Une

10t'0212014

1110212014

70 .
553:J6.1,000.020,924

emConta

'4.043,69

:'$.000,00 O

- 350-

+ TEo.c~

10102/2014

1110212014

553,961.000.011'.867

+ r ••91il$fa~lIcia on me

O'

. 7.400
TO

.BB CP Admin Supremo

.,

1~7.36 O

830.361.200.072.100

Supremo

+ TransfErinda

,

O ,

05.1)2/201;4

101021201.

-,

Me

3.225.717
• 551,604.000.008.229

onlme,

1002J201'4

1';"••

ri

ón Iini!.

-- :..'Transferêncla'

100212014

r.' .

em Conta

ao me.

oeIo2l2014

Saldo
0.00 C'

+ Transferênda

-05I02J201'

,,-

ValorR$.

-

+ Transferênda:on

0SI02I2Oi4

--

Documento

$aIdoAnterior

'. 05lO2I2Ó1A'

-

,--: .
A33TD6121197m2006
~ : 0&'031201. 12;17:23

Extrato conta .Corrente

..~

.1.160.00 O.
27 4BO,00 O

553.961.000.010.430

J 7.000,00

O

553.961.000.010.502

62.430,25

O

553.961.000.01 f.866

i.5OO.00

Q,

553.961.000.024.001

2.000,00

O

554.145.000.011.603

3.900,00

O

21.101

38.88 D

21.102

44,30 O

21.103

J.63 O

0,00 C .-

"

PREFEITURA DE SÃO Luís DO CURU
~.

Oov. Hunic. de
DOCUM. CAIXA.:
CREOOR••••• :.:
Fonte •••. :
OATA PASTO ••• :

.-

S~o Luis do Curu - E,erc 2014 - PHSLC
10010170
~ITRA-ORÇAMENTÁRIA
IHSS- iNSmUTO NAC!ONAL DO SEGURO SOCIAL II N5S1
FPM
Ch: 000350
VI. •••••.•••.•
6.m,08
10/0112014
VALOR PAGlo •.•.•.•.•.•••
Rf 6.192,08

Gov. Munie. de
DOCUM. eAllA.:
CREDOR •••••.• :
Fonte •••. :
DATA PASTO ••• :

)

-

510 Luis do Curu - E,erc

2014 - PMSLC
10010170
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IP.ns.ali:
FPH
Ch: 0')0850
VI. •.•••••.•••••
200,00
[;j!6lI2014
VALDR r~GTO ••••••••••.••••
Rf 200,00

Oov. M"nic. de SJo LUiS do Curu - E,erc 2014 - PHSLC
REST. PG. 20130601.
0927100642.0123.1.90.13.00
PHSLC
DOCUM. CAIXA.: 10010170 EMPENHO: 30090014
CREDOR ••••••• : INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURQ SOCIAL
Fonte •••• : FPK
Ch: 000850
VI. ••••••••••
17.177,71
Fonte •••• : S.FAMíLIA
Ti: 10010094 VI •••••••.••••••
426,52
DATA PA6TO ••• : 10/0112014
VALOR.PA6TO •.•••.••••••
Rf 17.604,23

.,
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:11...;), O, ::IL 'O, :k :] .. '~?".

i()"';'(~rno l;iun1.c:i.oal
tif:} 8'2((, I...u:í.f:i.do Cun ..I.
'Ir€~'feit.l.ur(;\ ITluni.c:lo(.:\l d(:? ~3âo I...u{s do Cu,ru
:x i:', I" C í c:j~o rJ(.? 20:ll.i

100:[01'70
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.() F~ I.[)

EI'!PEI'IHO
OTA DE: EI'lPEI'IHO"""

500'Y0014

ATA DO EMPENHO"".

30/09/2013

10/01/~~O:l.4

DATA:

::.-::::: ::.-::=::::::::::.-:::: ::::

:.-:::.-:::::::.-::::::::::: ::::::::: :.-::::::::-.::::::::::::::::.-:::.-::::::::::

I 1'1 A L

MODALIDADE".

estimativo

;;/

F:E,DDI',; " " '" "

Ii'lm;-- I ~I~>TI TUTO 1'''o,CJ OHAl.. DO ~;EGUF(() !30C I Alo.
" Fm~TAI...E7A'-CFHrr;:O- ..FClF,T ,',LE7.r.,--CE
60000 ....
000

I'IDEREÇO"
,.1'1"1"'.,)",, "

29.979.036/0042-:1.9
::=:-~-:.~::::::::.~::.~::::::::::;:::....
"'H'" ::. •••:-k'" ::. ••• :::: ::.': ::.-: •••.:: •••_':::::

::.-: :::: ::::

:-_': :::: •••..::::.-::::

FONE
::;: ::.--: ;:.~ ::.': :::: :::: :::: :::: •••_~ ::::::.':

:::: :::

C L A S S I F I C A C Z O
l'lIDADE

m,c(.,I'IEI'lTARIA""""""""

•• "

0:1..

06

::.': ::::

:::

:::: :::: ::.': ::. •••::::

o

R C A M E N T A R I A

Sf?c:n,'t«I-:lc,

:::: ::::

:::: :::: :::: •••_--: ;:::::.':::::

::::::.--:::.--:;-.::

::::

::':: ::.':::.':

::::::::

::::::.-:

::.':::::::::::::

:::: :::: ::::::::

:~

dê,' Adminif"t,"ac'Z!iD

UI'lC"
rrmOI:,AI'1A l' I CA ••" 09 ~:~)'
1 0064 ~~.0:1.
2
ATEGOF,II', ECOI'Ii"iI'IICA ••••••
--

--

--

--

--

--

_ •• -

-

_k

--

_k

-

-

--

--

_ •• --

_ •• - __

••

~'" 1.90.
•• _ ••

1) E ~1O 1'1 S T F'.,

r,

T

SAL.DO AIHEf'lm,
23" ;~:I.0" ~.:)6
::: :::::::: :::: ~.=:::-..:::::::.--: :::::::: :::: :::::::::::

:.':: ::::;-.::::::

1::,.00
•• _ ••

:.-,.:::::::::: :::: :::::.-:: :::: ::-..:=:::::::::::::::

I

V

~ ••

•• _ •• _ •• ~_

o

"H

H_

H

1) A

•• _ ••••

H

D Cl

::: ::::::::::::

:.-:;.••
.:.:;:: :::: :::: :::::::::::-:

k_.

T A c:: ~

VAL.O!;; SUBEI"IF'EI'lHAliO
'" '
:L 7.604" ~~::>
:::::-.:.::::

•• _ ••

•• ~

(J

(.;.!fn

•••• _

••••

a pagar' re1:er.ente

".-

5.606,13
:::: :.-:: :::: :-.=:::::;-.=: ~:::;:.::::::::::

::::;:.::::::

::::::::: ::::::::::::::::

~.:~O:L4"
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_.M
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(F($)

de

dl:.':!

,,

~ ••••

SAL.DO 1)I EWm,l:í: VEL.

:::: :::: ::.': :::: :::: :-..:::::::::::.-::::::

110Ven\brCl

•• _ ••

r~$

VALClI;; SUBEl1PEI'IHADO

Jagamer\to de lrestos
.~():Jl!"

~

~.;.;

•

.. ;_. ._..

.~

>

-

•

~~\-::;
.•.. -.:

"~"~':"'":"'-:::':.
,.

!?o.,rá
o ..•..
erno

I lu.1li ci

I).;?\l
de Sâo. Lu.:t.s . do CÜlrU.
~'Il.(n:i.c:i.Dal de Sâo Lu:í.-[;. do CUI.-U

T

l"'E~f~?:i.t.tll"a

DA,'T'A"" "9
,,:. I./11. /"'()'
.<::' •• '1 ' ".'
,J
>

xercic:j.o de 2013
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E M P E N H O

:::: ::::.~-::~-::::::::::: ::.-:.:::::;.":.:::: :::: :.~ ::::

O R I G I N A L_

J
\

aTA DE EMPENHO"". 30090014

VALOI'("

.:yrA DO EI'1PEI'Ii
..IU"" .. 50/0?/;,~OL:i

l'IUD,o,LIDADE"

~EDOR .. " ."

1:~1~~13-nl~;TI ~I~TD I:IAC:'
H)~A'_.yO

'iDET(ECO,.
..~I"P,,;.1 • ""

1-Df., r Au,.zr,'-'LE~ITI',U"+

60000

r,•...• " " " ..
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO PRESIDENTE DO EGRÉGIO
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ.

PROCESSO ELETRÔNICO Nº. 10004814
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO (PCG)
MUNICÍPIO: SÃO LUIS DO CURU
GESTORA: DANIELLE ROSE UCHÔA NUNES
PERÍODO: EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
INFORMAÇÃO INICIAL Nº: 171002014
RELATOR: CONSELHEIRO DR. JOSÉ MARCELO FEITOSA

DANIELLE ROSE UCHÔA NUNES, Prefeita do Município de SÃO LUIS DO
CURU in fine assinada, devidamente qualificada no processo em epígrafe, depois de
notificado por esse Tribunal de Contas, vem, tributando o máximo e costumeiro respeito, à
insigne presença de Vossa Excelência, em tempo hábil, nos termos do § 1º, art. 6º da Lei nº
12.160, c/c o caput do art. 5º da Resolução nº 02/2002, apresentar suas JUSTIFICATIVAS
DE DEFESA à Informação Inicial nº. 171002014, da 3ª Inspetoria da Diretoria de
Fiscalização - DIRFI, relativo ao Processo de Prestação de Contas de Governo do Município
de SÃO LUIS DO CURU, exercício financeiro 2013, o que faz pelas razões a seguir
evidenciadas e documentação que se fizer necessária.

DA TEMPESTIVIDADE:
Compulsando-se os autos, verifica-se que a intimação foi concretizada em 28 de
Julho de 2015, por meio do Diário Oficial Eletrônico, pelo que se encontra em pleno
andamento o prazo recursal, in casu, até o dia 27 do mês de agosto deste ano.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
I - DOS ITENS DO RELATÓRIO INICIAL Nº. 171002014:
Com o intuito de oferecer maior facilidade e uma eficaz análise por parte dos
21:09:57
técnicos que integram a 3ª2015.08.27
Inspetoria
da Diretoria de Fiscalização - DIRFI desse Tribunal de

DANIELLE ROSE UCHOA NUNES:71748636391
Assinante:
CN=DANIELLE ROSE UCHOA NUNES:71748636391
C=BR
O=ICP-Brasil
2.5.4.11=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB

Public key:
RSA/2048 bits

Contas dos Municípios, as justificativas serão apresentadas obedecendo a mesma ordem
numérica em que foram expostas as prováveis irregularidades apontadas no relatório inicial,
bem como a apresentação de novos itens faltosos ou omissos na Prestação de Contas de
Governo que se fizer necessário.

II – DOS FATOS CONSTANTES DO RELATÓRIO DO TCM
03. DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO
03.01. DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Os Técnicos dessa Nobre Corte de Contas, apontaram que o município realizou
alterações orçamentárias por meio de créditos adicionais, conforme quadro apresentado
abaixo. Ressaltando que tal quadro foi elaborado por esse Tribunal, segundo dados do
Balanço e do SIM PCG.

Após a análise dos instrumentos de planejamento, os Técnicos dessa Corte de Contas
concluíram que a Lei do Orçamento autorizou a abertura de créditos adicionais suplementares
até o total da receita prevista, o que equivale a R$ 21.926.200,00 (vinte e um milhões,
novecentos e vinte e seis mil e duzentos reais).
Dessa forma, consideraram que foram abertos R$ 11.067.611,00 (onze milhões,
sessenta e sete mil, seiscentos e onze reais) em créditos do tipo suplementar, segundo dados
dos Decretos, conclui - se que foi respeitado o limite estabelecido pelo Orçamento,
cumprindo – se a determinação imposta pelo artigo 167 da Constituição Federal, e art. 43,
parágrafo 1º, inciso III, da Lei Federal n° 4.320/64.
Em seguida, após a análise procedida no quadro acima, os mesmos apresentaram as
seguintes irregularidades;
“- Os valores dos créditos adicionais suplementares apurados com base nas leis e
decretos divergiram das informações extraídas do SIM PCG;
- O total das anulações apurado com base nos decretos divergiu das informações
extraídas do SIM PCG;”
No tocante a esses dois pontos, temos a informar que deve ter havido algum
equívoco quando da análise por parte dos técnicos desse Tribunal, pois os valores registrados
nos decretos são os mesmos registrados no SIM-PCG. Na oportunidade anexa novamente um
relatório com o elenco de todos os decretos abertos para suplementar o orçamento em 2013, o
que vai comprovar claramente o equívoco, uma vez que os números são os mesmos. Prova
disso é que nos campos da linha onde se apontam a “DIFERENÇA”, ambas estão zeradas.
Segundo, ainda, os técnicos da DIRFI, não foi apresentado o cálculo do provável
excesso de arrecadação, em desobediência ao disposto no inciso V do art. 5° da IN n° 02/2013
deste Tribunal.
Em seguida, afirmaram ainda que considerando a concretização do excesso de
arrecadação ao final do ano de 2013 no montante de R$ 3.030.364,48 (três milhões, trinta mil,
trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), valor inferior ao utilizado como
fonte de recursos para abertura de crédito adicional, constata- se que houve a utilização de
fonte de recursos inexistente, ferindo a legislação orçamentária.
Antes mesmos de tecermos maiores esclarecimentos, queremos informar que
estamos enviando por oportuno, cópias dos cálculos efetuados nos respectivos meses em que
houve a suplementação por excesso de arrecadação.
Vale acrescentar, também, antes mesmo de tecermos os nossos esclarecimentos, que
os argumentos a seguir, foram extraídos do Processo nº 7182/08 – Tauá, e diga-se,
devidamente acatado por essa Corte, onde naquela oportunidade, os mesmos citaram outros
processos já com o Parecer pela Aprovação das Contas em municípios que supostamente

teriam cometido a mesma atecnia, senão vejamos:
Sobre a abertura de créditos tendo como fonte o excesso de arrecadação
trazemos a baila o fundamento legal da Lei 4320/64 que respaldou as
aberturas;
Art. 43 - § 30 - Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste
artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a
arrecadação prevista e a realizada, considerando - se, ainda, a tendência do
exercício.
Caso vencidos os argumentos iniciais, ressaltamos o conteúdo dos
entendimentos exarados em diversos pareceres pela Aprovação das Contas
em situações semelhantes, a saber: às f Is. 07 do Parecer n. 133/2005Relator br. Ernesto Sabóia - Contas de Governo de Juazeiro do Norte,
exercício 2002; às f Is. 7 e 8 Parecer 78/2007 - Relator Dr. Pedro Ângelo Conta de Governo de Sobral, exercício de 2002; às f Is. 6 e 7 Parecer
176/2007 - Relator Dr. Francisco Aguiar - Contas de Governo de
Quixeramobim, exercício de 2002, a quo.
No mesmo sentido, e mais recente, o Parecer 101/2007 de 21/06/2007 sobre
as Contas de Governo de Santa Quitéria, exercício 2003, com relatoria do
Dr. Artur Silva, e decisão do Processo 6646/04, da Prefeitura Municipal de
Sobral, onde o Parecer 150/2007 foi pela APROVAÇÃO.

Aproveitamos a oportunidade para também citarmos o processo de nº 7013/13 do
município de Aracati, que teve o parecer de nº 133/2015, onde foi favorável pela Aprovação
das Contas de Governo de Aracati, exercício de 2012, onde nesse processo também foi
apontado essa suposta atecnia. Agora passamos a tecer nossos argumentos:
Por seu turno, antes de adentrar ao valor do Excesso de Arrecadação demonstrados nos
Anexos X e XII, achamos oportuno fazer transcrições da norma regulamentadora da matéria,
bem como de ensinamentos doutrinários trazidos à baila por autoridades no assunto, para
somente após ofertamos as justificativas:
LEI N° 4.320, de 17 de março de 1964:
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende
da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será
precedida de exposição justificativa.
§ 1° Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não
comprometidos:
(...)
II - os provenientes de excesso de arrecadação;
(...)
§ 3° - Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste
artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês,

entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se,
ainda, a tendência do exercício. (grifo nosso)
Afonso Gomes Aguiar — Direito Financeiro: A Lei 4.320
Comentada ao Alcance de Todos, 28 Edição, páginas 168 e 169:
(...) deve-se entender como excesso de arrecadação a soma das
diferenças positivas, registradas mensalmente, decorrentes do
confronto realizado entre a receita prevista orçamentariamente e a
receita efetivamente arrecadada, devendo não se perder de vista a
tendência do exercício (..)".
Helio Kohama — Contabilidade Pública: 10ª Edição, página 196:
" Entende-se por excesso de arrecadação o saldo positivo das
diferenças acumuladas mês a mês entre as arrecadações prevista e
realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício."
Flavio da Cruz (Coordenador) — Comentários a Lei n° 4.320/64 —
4a Edição:
" Excesso de Arrecadação: é o excedente quantitativo da receita
arrecadada sobre a receita que foi orçada para o exercício
financeiro."
João Angélico — Contabilidade Pública — Edição, páginas: 32 e
33:
" O excesso de arrecadação, já vimos, é a diferença positiva entre a
arrecadação prevista e a realizada. Calcula-se o excesso de
arrecadação do exercício com base nos excessos apurados mês a
mês".
João Eudes Bezerra Filho, Contabilidade Pública, r edição, página
36:
"O excesso de arrecadação é projetado, partindo do saldo positivo
das diferenças acumuladas, mês a mês, entre a receita orçamentária
executada (realizada) e receita orçamentária global prevista,
considerando-se ainda a tendência do exercício."

Assentados tais conceitos, tem-se condição de proceder à análise apurada do Anexo
10, da Lei n° 4.320/64, pertinente ao Balanço Geral do exercício financeiro em alcance,
vejamos adiante.
Como se pode constatar, fazendo uso indissociável do conteúdo normativo e
doutrinário, extraímos do Anexo X do Balanço Geral, um "Excesso de Arrecadação" na ordem
de R$ 4.851.512,85 (Quatro milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, quinhentos e doze reais
e oitenta e cinco centavos). Vale Acrescentarmos ainda que parte do orçamento que foi
suplementado em 2013 tendo como fonte o excesso de arrecadação, foi para despesas com
convênios, como exemplo, podemos citar a parte do projeto 1016 – Pavimentação de Ruas e

Avenidas, que apesar de ter sido suplementada, a despesa ter sido empenhada, a receita
porém, só entrou no exercício de 2014, devendo a mesma ser computada nos cálculos, e o
montante do valor usado no excesso desse projeto, foi de R$ 1.262.500,00, que somado ao
valor acima, teremos um montante de R$ 6.114.012,85, ou seja, valor bem superior ao valor
utilizado, que foi no montante de R$ 5.243.250,00.
Por sua vez, pedimos licença para se contrapor a metodologia pela competente
Inspetoria de querer retirar o montante do Excesso de Arrecadação do Anexo XII.
O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei n° 4.320/64, tem a função de
demonstrar as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.
Dentro dessa seara, breves considerações se impõem, instante em que se passa a
transcrever os ensinamentos de Heilio Kohama, ensaiados no festejado livro: Balanços
Públicos, Teoria e Prática, 2a Edição, páginas: 16, 17 e 18:
“Outro sim, podemos conceituar balanço orçamentário com um
quadro de contabilidade com duas seções, em que se distribuem não
só as "receitas previstas" no orçamento, como também as "realizadas"
e, identicamente, as “despesas fixadas" e as "realizadas", igualando-se
as somas opostas com os resultados, o previsto e o realizado, e o
déficit ou superávit.
Conforme se observa na estrutura do Anexo 12, o balanço
orçamentário está estruturado em um quadro com duas seções, uma de
"receita" e outra de "despesa", e cada uma delas apresenta três
colunas:
- na seção da receita, a primeira coluna representa a receita prevista e,
na seção da despesa, a primeira coluna apresenta a despesa fixada;
- a segunda coluna refere-se à execução da receita, de um lado, e,
também, à execução da despesa, de outro; e
- na terceira coluna, observa-se que, de um lado, ela corresponde à
demonstração da diferença existente entre a receita prevista e a
executada, e a diferença entre despesa fixada e a executada, de outro.
Ao final de cada seção, tanto para a receita quanto para a despesa são
apresentadas três seções, para cada uma das três colunas (previsão,
execução e diferença), identificadas como Soma, Déficit e Total, na
seção da receita, e Soma, Superávit e Total, na parte da despesa.
Ao tomar conhecimento dessa estrutura apresentada pelo
balanço orçamentário, preliminarmente atenta-se para o fato de que

sua leitura e consequente interpretação devem ser feitas considerandose necessariamente:
a. O relacionamento entre as colunas de previsão da receita com a de
fixação da despesa;
b. O relacionamento entre as colunas de execução da receita com a de
execução da despesa; e
c. A coluna de diferença da seção da receita, que corresponde ã
diferença entre a receita prevista e a executada, com relação à coluna
de diferença da seção da despesa, que corresponde à diferença entre a
despesa fixada e a executada.
Seguindo essa linha de raciocínio, fatalmente se conseguirá com maior
facilidade e certeza chegar a uma leitura mais compreensível dos
dados representados no balanço orçamentário e, consequentemente,
adquirir as condições desejáveis para se proceder à análise e
interpretação dos resultados apresentados.
Pelo fato de esses dados serem apresentados de forma consolidada,
para melhor entendimento deve-se verificar o detalhamento desses
valores que acabam sendo apresentados em anexos (n° 1, 10 e 11),
tanto para demonstrar a discriminação da receita, quanto a demonstrar
a discriminação da despesa.

Por todo o visto, mister ressaltar que a metodologia adotada pela douta Inspetoria em
considerar o Excesso de Arrecadação como sendo o valor da diferença entre o montante da
previsão da receita e o montante da execução da receita não é recepcionada pelo espírito da
Lei n° 4.320/64, em especial ao conceito trazido no Art. 43, § 3°, pois este, entende o excesso
de arrecadação, como sendo o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês, entre a
arrecadação prevista e a realizada.
Infere-se daí, repete-se, que em momento algum o legislador ventilou que o Excesso
de Arrecadação seria a receita prevista, adicionada ao saldo positivo das diferenças
acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada, menos o saldo negativo
das diferenças acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada, pratica
esta, ensejada pela douta Inspetoria.
Ilustrativamente, demonstra-se a seguir dois hipotéticos balanços orçamentários:
Exemplo n° 01:
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Modelopólis

Anexo 12, da Lei n° 4.320/64
Exercício Financeiro de XXXX
Anexo 12, da Lei n° 4.320/64
Em R$

Nessa ótica, a diferença entre a previsão e a execução da receita coincide com o valor
do Excesso de Arrecadação, tendo em vista que os valores das receitas executadas foram
todos arrecadados em montantes superiores aos previstos, portanto, enquadrando-se
perfeitamente no conteúdo da norma do art. 43, § 3° da Lei n° 4.320/64.
Exemplo n° 02:
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Modelopólis
Anexo 12, da Lei n° 4.320/64
Exercício Financeiro de XXXX
Anexo 12, da Lei n° 4.320/64
Em R$

Nessa ótica, a diferença entre a previsão e a execução da receita não coincide com o
valor do Excesso de Arrecadação, tendo em vista que a arrecadação da receita corrente foi
abaixo da prevista, enquanto a receita de capital teve arrecadação superior a prevista. Assim, o
Excesso de Arrecadação no exemplo em tela, é na ordem de R$ 1.000,00 (um mil reais)
Não se pode perder de vista, por relevante que, no caso do exemplo n° 2, se o Excesso
de Arrecadação fosse apurado conforme deseja a douta Inspetoria, a administração pública
somente poderia abrir credito adicional tendo como fonte o excesso de arrecadação até o
limite R$ 500,00 (quinhentos reais).
No caso em tablado, a receita de capital é via de regra vinculada, portando tem que ser
aplicada em despesa de capital. Cumpre notar que, se o excesso de arrecadação da receita de
capital for compensado com o déficit de arrecadação da receita corrente, pode ensejar que
uma determinada obra, prevista inicialmente no orçamento na ordem de R$ 1.000,00 (um mil
reais), e para esta, foi celebrado convênio no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fique
inacabada, pois conforme entende a douta Inspetoria, o reforço da dotação orçamentária
através do excesso de arrecadação teria como limite R$ 500,00 (quinhentos reais).
Bem a propósito, pode surgir o questionamento que a dotação destinada a obra foi
subestimada e o planejamento não foi adequado, e diga-se de passagem, essa metodologia é
bastante prudente, levando-se em consideração o grau de incerteza que permeia a celebração
de convênios junto aos Governos Federal e Estadual, sendo as despesas de capital
(investimentos), na grande maioria dos municípios brasileiros, dependentes exclusivamente
de custeios através de convênios com esses entes federativos.
Dentro desta seara, é de fácil ilação que os Créditos Adicionais abertos utilizando
como fonte de recurso o "Excesso de Arrecadação", estão escorados na legalidade.

04.02. DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Com todo respeito a essa r. Corte de Contas, constata-se mais um equívoco, pois os
mesmos alegam que o montante de R$ 24.998.502,56 da despesa realizada (executada)
extraída do Balanço Geral, diverge do montante que consta no RREO que foi de R$
24.853.157,57. Porém, o montante evidenciado no RREO é exatamente o mesmo evidenciado
no balanço, conforme pode ser observado no anexo 11 do Balanço Geral que ora se envia.

04.03. DA DÍVIDA ATIVA
No tocante ao valor da inscrição, informamos por oportuno que houve um equívoco
por parte do Setor Tributário quando da elaboração da referida Declaração. Na oportunidade,
encaminha-se a Declaração com os valores corretos, sanando com a suposta pendência
apontada.

A arrecadação da dívida ativa tem se constituído em uma ação das mais difíceis para
a Administração Financeira do Município, em face da baixa renda familiar da maioria dos
contribuintes cadastrados.
É imperioso observar que mesmo com o não pagamento dos tributos por uma parcela
considerável dos contribuintes, o Município tem desenvolvido esforços no sentido de
arrecadar tais receitas.
Vale ressaltar que a cobrança executiva dos débitos, não se recomenda, pelo alto
custo em relação ao montante da dívida inscrita. Entretanto, a postergação dessa cobrança
para um momento mais favorável, não representa prejuízo iminente ao Tesouro do Município,
continuando ativo o prazo para uma cobrança executiva.
Informou ainda, a equipe técnica, que o Município arrecadou o equivalente a 0,82%,
do valor total inscrito no exercício anterior e que demonstra não estar desenvolvendo esforços
para a cobrança de seus direitos.
Informamos que o fato da dívida ativa estar em aumento, deve-se à inscrição dos
valores dos tributos lançados e não arrecadados dentro do exercício, nos termos do art. 39 da
Lei n°. 4.320/64. Não se tratando portanto, de uma irregularidade, mas de um cumprimento
aos preceitos legais.
Cabe-nos esclarecer que os inúmeros esforços de iniciativa do Executivo Municipal
no sentido de se arrecadar o valor inscrito na Dívida Ativa não alcançaram os resultados
esperados. Além disso, as tentativas de se receber amigavelmente os créditos relativos à
Dívida Ativa têm produzido resultado inferior ao desejável.
Nos termos da lei, não há prejuízo ao Município, uma vez que o montante dos
valores lançados e não arrecadados foram devidamente inscritos, e mesmo com o natural
constrangimento deverá ser cobrada judicialmente, ou ainda, quando for o caso, com base no
art. 14, § 3, II da Lei Complementar N° 101/00, deverá ser cancelada.
Solicita-se ainda, que esse Tribunal de Contas siga sua jurisprudência e considere as
justificativas desta Prefeita, que vem arrecadando valores da Dívida Ativa superior a alguns
outros administradores municipais que receberam pareceres prévios pela aprovação de suas
Contas de Governo, como por exemplo:
Irauçuba - 2004; • Nova Russas - 2005; • Campos Sales - 2005; • Itapipoca - 2006; •
Novo Oriente - 2006.
Diante do exposto, solicita-se a descaracterização da ocorrência referente a este item.

04.03.01. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA ORIUNDA DE DÉBITOS E
MULTAS APLICADAS PELO TCM/CE

Os créditos descritos referentes aos acórdãos aqui citados são MULTAS impostas
pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará em face de irregularidades administrativas.
As cobranças desses créditos apesar de já existir entendimentos diferentes, foram
devidamente realizadas pelo município, não tendo a Sra. Prefeita, ficado inerte perante aos
fatos. Dessa forma, anexa-se farta documentação capaz de sanar com os questionamentos
dessa Corte de Contas.
No que diz respeito as inscrições dos processos 16.715/06 da Sra Maria Carneiro da
Silva, bem como o processo nº 12.842/11 da Sra. Isabel Cristina Pacheco de Sousa,
informamos por oportuno, que ambos se encontram devidamente inscritos no Balanço
Patrimonial do Município de São Luís do Curu, conforme documentação comprobatória em
anexo.

06. DOS LIMITES LEGAIS
06.01. DAS DESPESAS COM PESSOAL DOS PODERES EXECUTIVO E
LEGISLATIVO

Dentro dessas prerrogativas e fundamentação baseada no Art. 23 do referido
dispositivo legal, informamos que o Poder Executivo adotou as medidas necessárias para
redução dos gastos com pessoal, sendo que o percentual excedente foi eliminado e o limite
extrapolado dos 54% permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal foi reconduzido, sendo
que a adequação foi feita de forma gradual, chegando no 1º quadrimestre de 2014 em 54,59%,
e no 2º quadrimestre de 2014 em 53,03%.

Face o exposto, solicitamos a descaracterização das supostas falhas.

06.04. DO DUODÉCIMO
Segundo afirmado pelo TCM, o Orçamento do Município alusivo ao exercício sob
exame fixou as despesas do Legislativo Municipal em R$ 882.000,00, repassando ao Poder
Legislativo a importância de R$ 810.727,87, segundo registro no SIM, o qual confere com o
Balanço Financeiro.
Na oportunidade, encaminha-se ainda cópia do Decreto ora requerido.
No tocante a fixação do Orçamento Municipal ter superado o limite máximo
permitido para despesas com o Legislativo, implicando no não cumprimento do valor
consignado no orçamento, vimos informar, que LOA executada em 2013, foi elaborada no
exercício de 2012, na gestão anterior, não cabendo nenhuma responsabilidade a nossa gestão.

07.05. DA PREVIDÊNCIA
07.05.01. DO INSS
Antes mesmo de tecer maiores esclarecimentos acerca do assunto, insta esclarecer
que o montante das consignações ora evidencia nesse processo, já foi alvo de
questionamentos nas diversas diligências das contas de gestão do exercício de 2013 de
diversos gestores do município.
Dessa forma, mesmo entendendo que o assunto não carece de maiores explicações,
uma vez que conforme já mencionado, foi alvo de questionamento, informamos mesmo
assim, que do montante ora questionado, a sua maior parte refere-se as retenções efetuadas
nas folhas de pagamentos do mês de dezembro de 2013, e que em 2014 foi paga em sua
maioria.
Diante do exposto, com os repasses das consignações no exercício seguinte, fica
caracterizado a regularidade do poder executivo com relação as consignações previdenciárias.
Deve ser ressaltado oportunamente, que esta r. Corte de Contas dispõe de todas essas
informações disponíveis através do SIM, razão pela qual, pedimos que esta Inspetoria faça
uma análise dos dados destas contas extra-orçamentárias em 2014, onde deverá ser constatado
que as mesmas foram devidamente repassadas. Sendo que estamos enviando as cópias dos
processos de despesas efetuadas em 2014, comprovando o devido repasse das consignações
ora questionadas.
É de bom alvitre acrescentar, que os próprios técnicos dessa Corte de Contas,
afirmam ter consultado o sítio da Receita Federal e observaram a existência de Certidão

positiva com efeitos de negativa e a mesma já encontra-se anexadas aos autos. Portanto,
certifica-se a não existência de débito da Prefeitura Municipal de São Luis do Curu.
De acordo com o exposto, a municipalidade obteve Certidão Positiva com Efeito de
Negativa, o que comprova que o crédito previdenciário ora recorrido sequer foi constituído e
muito menos constituiu óbice à Administração Municipal.
Além do mais, ressaltamos que esta Corte de Contas em caso similar já se posicionou
em favor da suspensão da exigibilidade dos débitos previdenciários com a apresentação da
Certidão Positiva com Efeito de Negativa extraída do site da Receita Federal, se não vejamos:
Processo n°: 2011 .JNO.PCS.603/12.
Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Governo e
Articulação de JUAZEIRO DO NORTE.
Natureza: Prestação de Contas de Gestão - PCS.
Período: 02 de maio a 31 de outubro de 2011.
Responsável: RISALVA BESERRA LIMA.
Advogados: Murilo Gadelha Vieira Braga - OAB/CE n°
14.744; e Juliana Costa Soares - OAB/CE n° 23.136.
Relator: Conselheiro Hélio Parente de Vasconcelos Filho
ACÓRDÃO N°3490 /2013.
1. Não repasse, a quem de direito, dos recursos pertinentes
às contas: Empréstimo BB, Faltas/Restituições, INSS Prestadores de serviços e INSS -segurados, bem como
repasse a maior do valor pertinente à conta PREVIJUNO fls. 128 e 172/173;
Constatou-se, inicialmente, que o valor relativo às contas
não foi repassado a quem de direito, conforme quadro de
fls. 128 dos autos.
Em sua defesa, a ex-gestora afirma que os valores retidos
em um mês devem ser repassados até o dia 10 do mês
subsequente Disse ainda que os valores não repassados no
mês de dezembro de 2011 ficaram inscritos na dívida
flutuante do município para serem repassados no exercício
seguinte (2012). Para comprovar o repasse, anexou os
comprovantes de pagamento e a nota de pagamento.

07.06. DOS RESTOS A PAGAR
Sobre a conta restos a pagar é dito que as despesas empenhadas em exercícios
anteriores ainda não tinham sido quitadas até o encerramento do exercício de 2013,
comportando-se da seguinte forma:
Especificação
Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores (*)

Valor (R$) – Poder Executivo
4.442.838,28

(-) restos a pagar pagos em 2013
(-) cancelamento de restos a pagar ocorridos em 2013
(+) inscrições de restos a pagar em 2013
(=) dívida flutuante relacionada a restos a pagar
Receita Corrente Líquida – RCL
Participação dos restos a pagar frente à RCL

3.293.369,27
379.621,25
3.610.336,61
4.380.184,37
20.071.612,29
21,83%

Ressalta ainda, que as dívidas de curto prazo do Município, relativas às despesas
empenhadas em exercícios anteriores e que até o final de 2013 ainda não haviam sido pagas,
representando 89,61% do passivo financeiro e 21,83% da Receita Corrente Líquida.
Antes mesmo de tecermos maiores esclarecimentos, vale acrescentar que se essa
Colenda Corte de Contas, levasse em consideração em seu cálculo, apenas os restos a pagar
processados inscritos em 2013 que foi no montante de R$ 857.708,70, a Dívida Flutuante
relacionada a Restos a Pagar no final de 2013, seria de apenas R$ 1.625.556,46, reduzindo
assim para um percentual de 8,10% frente a receita corrente líquida.
No caso sobre apreço, é bom lembrar que segundo a LRF é permitido à Prefeitura
Municipal apresentar déficit financeiro nos três primeiros anos de mandato, sendo vedado
apenas no último exercício em que se encerra o período de governo do Prefeito Municipal,
embora exija o equilíbrio financeiro entre as receitas arrecadadas e as despesas realizadas.
Vale ressaltar ainda, que dos restos a pagar inscritos em 2013, foi pago o montante de
R$ 3.080.851,53 no exercício de 2014, ou seja, um percentual de 85,33%, frente ao valor
inscrito em 2013.
A responsabilidade da Prefeita é administrar os recursos públicos de forma a manter
o equilíbrio entre as receitas e despesas. Entretanto, um resultado deficitário, desde que
razoável e prudente, poderá existir, com a condição de que no último ano de mandato seja
eliminado, não rolando dívida para o próximo Prefeito, nos termos do art. 42, da Lei nº
101/2000.
O objetivo maior do art. 42 da Lei n° 101/2000 é garantir a governabilidade do
próximo gestor pois, historicamente o que se verificava era o recebimento, por parte do novo
prefeito, de um volume considerável de dívida pública (constituída principalmente de restos a
pagar). Isso, muitas vezes, inviabilizava metade do mandato por conta de pagamento de tais
compromissos.
O que não pode, segundo entendimento ao ordenamento legal invocado, é o Prefeito
deixar dívida (restos a pagar) para o próximo gestor municipal sem que haja a devida
cobertura financeira (disponibilidade de caixa), conforme art. 42, da LRF, a seguir transcrito:
“Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos
últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa

que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha
parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente
disponibilidade de caixa para este efeito”. (grifo nosso)

Assim, observando o artigo supra transcrito e por exclusão, conclui-se:
Se não pode haver inscrição de restos a pagar sem saldo de caixa somente
no último ano de mandato do titular do Poder ou Órgão, é possível, sim, a
existência de déficits financeiros nos três primeiros exercícios do período de
exercício do cargo de Prefeito ou titular de Poder ou órgão referido no art.
20 da LRF, desde que esses déficits não sejam em excesso, aplicando-se o
devido limite prudencial e moderado, para todas as dívidas sejam liquidadas
até o último ano da gestão.

Diante de todo o exposto, entendemos que não houve nenhuma falha do atual
Prefeito de São Luis do Curu, os percentuais provam a regular situação do município, ficando
os percentuais dentro do limite de aceitação deste Tribunal de Contas.
No tocante, ainda, ao questionamento de que o valor registrado no RGF difere do
valor registrado na Dívida Flutuante, e o próprio TCM afirma em seguida que a suposta
diferença é concernente ao Poder Legislativo. Dessa forma, só cabe acrescentar que a
diferença nada mais é que o valor consolidado do Poder Legislativo ao Balanço Geral do
Município.

08. DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
08.03. DO BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO XIII
A suposta diferença apontada quando do confronto das peças, é que quando da
apuração da disponibilidade financeira pelos técnicos dessa Corte de Contas, os mesmos
subtraíram do montante o valor referente a conta bancária pertencente ao Poder Legislativo.
Dessa forma, o Anexo XIII do Balanço Geral do Município tem em seus registros, todos os
saldos de todos os órgãos do município, uma vez que quando do encerramento do balanço, é
feita a devida e exigida consolidação dos balanços, inclusive o do Poder Legislativo. Dessa
forma, a suposta diferença é de R$ 2.000,00, ou seja, o valor referente ao saldo bancário do
Poder Legislativo.

III – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desta feita, Nobre Relator, temos que o exame das Contas de Governo constitui uma
avaliação global das receitas e dos gastos públicos, das mutações patrimoniais dependentes ou
não da execução orçamentária e uma apreciação macro do desempenho da máquina
administrativa durante toda uma gestão, para que empós a solidificação por meio do

competente parecer técnico seja encaminhado à Câmara Municipal para a instrumentalização
do julgamento por parte da Casa Legislativa.
Destarte, finalissimamente, devemos considerar os itens indicadores essenciais ao
exame das contas do exercício financeiro de 2012, como uma forma de instrumentalizar a
avaliação de desempenho da administração e obter uma tomada de decisão uniforme e menos
morosa possível.
São estas, Excelentíssimo Relator, as razões e documentos que ora oferecemos ao
exame desse Tribunal, objetivando desconstituir as falhas argüidas no processo de Contas de
Governo do Município de São Luís do Curu, no exercício financeiro de 2013, visto que a
Gestora merece que suas contas sejam analisadas com segurança e de forma isonômica das
contas, pois buscou obedecer a Constituição Federal, a Lei Federal n°. 4.320/64, Constituição
Estadual, bem como a Lei Complementar n°. 101/2000 (LRF) e Instruções Normativas do
TCM.

IV - DO PEDIDO:
Por tudo quanto foi exposto e demonstrado, entende o Requerente que os
questionamentos decorrentes da Informação Inicial nº. 171002014 desse TCM foram
corrigidos e sanados, oportunidade em que fica esperando tão somente o posicionamento
desse Egrégio Tribunal de Contas, no sentido de que sejam plenamente aceitas as razões de
defesa da Prefeita de São Luís do Curu, concluindo-se por fim, pela REGULARIDADE da
Prestação de Contas de Governo de 2013 onde fica aguardando confiante o pronunciamento
desse Tribunal de Contas pela emissão do parecer FAVORÁVEL das citadas contas, fazendose assim, a necessária e costumeira JUSTIÇA.
Termos em que,
Pede e espera deferimento
São Luís do Curu-Ce, 26 de Agosto de 2015.

DANIELLE ROSE UCHÔA NUNES
Prefeita
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~Ec-ã

DE¥ON\TRATiVO DO CÁlCUlO DO fROifÁV[l [XCESSO DE lRRECADAíÃ0

GO\:ínC ~jni:i ai ~E sàü luis ~o Cm
:or;o;'~ajo

[n DijDl!l~lJ - ~aior15 11 RI

1 DADOS

R$

A) Ar'-ecadação de 01/01/2012

a 01/02/2012

1.825.970,81

B) Ar-ecadação

de 02/02/2012

a 31/12/2012

23.383.183,59

c) Ar'ecadação

de 01/01/2013

a 01/02/2013

2 CÁLCUi O DA TAXA DE INCREMENTO
Arrecadação

TI %

= (

(TI)

de 01/01/2013

a 01/02/2013

de 01/01/2012

a 01/02/2012

( -------------

)

Arrecadação

1.671.990,14

= ( ( ---------------

1.825.970,81

=

x 100 ) - 100

.

) x 100 ) - 100 = ( 91,57 ) -

100 =

-8,43 %

3. CÁLCU O DA Arrecadacão de 02/02/2012
PELA -AXA DE INCREMtNTO (TI)
F

1. 671990, 14

=

Arrecadação

de 02/02/2012

=

23.383.183,59

a 31/12/2012 ATU~LIZADA

a 31/12/2012 x ( (TI + 100)

!

100)

x ( (-8,43 + 100 ) / 100)

- R$ 21.411.981,21
4. CÁLCU ..O DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
+

A-recadação

de 01/01/2013

+

A-recadação de 02/02/2012 a 31/12/2012
atuallzada pela taxa de incremento (TI)

21.411.981,21

R0ceita prevista para exercicio de 2013

21. 926.200,00

c-éditos extraordinários
=

O I F E R E N

ç

a 01/02/2013

de 01/01/2013

1.671990,14

a 01/02/2013

A

0,00
R$

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:

1.157.771,35

R$ 1.157.771,35~~~---~

01 de Fevereiro de 2013 .
G2 CONT"BILIDADE E S' I(OS s/s - EPP
CRC N°: CE-000694/0-8

•.p;::::2~ARCIANJ NUNES JE MELO
SECRETÁRIO DE P"ANEJA~EIITO E FINANÇAS

IrPI{

ce:~a
(o',uno ~Jnici ai

(no I: QaJo

Oê

03.(?j.

OfMONITRATIVO 00 CALCULO 00 pRovAvEl fX(;SSO DE ARR:CAOACÃ]
E! ~1/~J/l01J - valores êl RI
'

lào luís ao Curu

1 DADOS

R$

A) Ar ecadação de 01/01/2012

a 01/03/2012

B) Ar:-ecadação de 02/03/2012

a 31/12/2012

c)

Arecadação

de 01/01/2013

2 CÁLCUcO DA TAXA DE INCREMENTO
TI %

Arrecadação
= (

21958.870,68
5.134.819,08

a 01/03/2013
(TI)

de 01/01/2013

a 01/03/2013

de 01/01/2012

a 01/03/2012

( -------------

)

Arrecadação

5.134.819,08
= (

3.250.283,72

( ------

)

x 100 ) - 100

x 100 ) - 100 = ( 157,98 ) - ~OO =

3.250.283,72
=57,98%
3. CÁLCU:O DA Arrecadação de 02/03/2012
PELA -AXA DE INCREMENTO (TI)
F

=

Arrecadação

de 02/03/2012

=

21.958.870,68

a 31/12/2012 ATUALIZADA

a 31/12/2012

x ( (TI + 100)

!

100)

x ( (57,98 + 100 ) / 100)

= R$ 34,690.623,90
4. CÁLCU O DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
de 01/01/2013

5.134.819,08

+

A-recadação

+

A:recadação de 02/03/2012 a 31/12/2012
atuallzada pela taxa de incremento (TI)

34.690.623,90

Receita prevista para exercicio

21.926.200,00

c'éditos extraordinários
=

D I

F E R E N

ç

a 01/03/2013

de 2013

de 01/01/2013

a 01/03/2013

0,00

A

R$

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:

17.899.242,98

R$ 17.899,242,98 ~~. -----

01 de Março de 2013.
G2 CONT~BILIDADE E SERVI OS BjS - EPP
CRC N°: CE-00069 /0-8

;---C2

MARCIANJ NUNES JE MELO
SECRETÁRIO DE P"ANEJAMEHO
E FINANÇAS

ca

DEMONITRATIVO ~O CÁLCUlO DO PROIÁVEl EXCESSO DE ARReCADACÁ]
[o ~1/~iI101J- valores e1 RI
'

c,,'nc ~Joi:i ai ,jE láo luis ao Curu
nci; caJo

1 DADOS

R$

A) Ar'-ecadação de 01/01/2012

a 01/07/2012

12.041161,03

B) Ar-ecadação

de 02/07/2012

a 31/12/2012

13.167.993,37

C) Ar -ecadação de 01/01/2013

a 01/07/2013

14.849.298,00

2 CÁLCU.O DA TAXA DE INCREMENTO
TI %

= (

= ((
=

(TI)

Arrecadacão

de 01/01/2013

a 01/07/2013

Arrecadação

de 01/01/2012

a 01/07/2012

('

)

------)

14.849.298,00

x 100 ) . 100

= (123,32)'

x 100).100
12.041161,03

,00 =

23,32 %

3. CÁLCU O DA Arrecadação de 02/07/2012
PELA ~AXA DE INCREMENTO (TI)
F = Arrecadação

de 02/07/2012

= 13.167.993,37

a 31/12/2012 ATUALIZADA

a 31/12/2012 x ( (TI + 100)

I

100)

x ( (23,32 + 100 ) / 100)

= R$ 16.238.769,42
4. CÁLCU:O DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
de 01/01/2013

14.849.298,00

+

A"recadação

+

A"recadacão de 02/07/2012 a 31/12/2012
atualizada pela taxa de incremento (TI)

16.238.769,42

R~ceita prevista para exercícío de 2013

21. 926.200,00

c"~ditos extraordinários
=

a 01/07/2013

de 01/01/2013

a 01/07/2013

0,00

D I F E R E N ç A

R$

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:
S

9.161867,42

R$ 9.161.867,42 ~~~---

01 de Julho de 2013.
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Alencar IVIacedo
Advogados Associados

EXCELENTíSSIMA SENHORA JUÍZA DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA
COMARCA DE sÃO LUÍS DO CURU - CE.
,._, ..

-

-.-

" ~
...•.•. ".". .:,:,'
..-: ~.-..:

,.
"" ,.

O MUNICiPIO DE

sAo

LUIS DO CURU, pessoa

jurídica de direito público interno, com sede administrativa situada na Rua Rochael
Moreira, nO 098, Centro, CEP 62.665-000, São Luis do Curu (CE), neste ato
representada por sua atual Prefeita Municipal, Exrna. Sra. Josélia Moura Aguiar
Barroso, por intermédio de seu advogado abaixo signatário (procuração anexa),
com endereço ,para recébimento de comunicações processuais em geral na
Avenida Dom Luís, nO1.200, sala 915, Torre I Business, A1deota,CEP 60.160-230,
Fortaleza (CE), vem, com o devido respeito e imperioso acatamento, à presença
de Vossa Excelência, com esteio nas disposições insertas no art. 78, ~.

da

Constituição do Estado do Ceará, art. 23, inciso 111,alíneas afr, abae ae, da Lei
Orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, art. 585, VI
do Código de Processo Civil e na Lei Federal no. 6.830, de 22 de setembro de
1980, propor a presente EXECUÇÃO FISCAL em desfavor de ROCHAEL
ALDIRES MOREIRA NUNES, brasileiro, Ex-Gestor e Ordenador de Despesas da
Câmara Municipal de São Luís do Curu, residente e domiciliada à Rua Raimundo
Chaves Nunes, 122, Centro, São Luis do Curu (CE), pelas razões aba'
delineadas:

•

Alencar :Macedo
o

Tribunal de Contas dos Municípios - TCMjuIgou,

definitivo, por meio do Acórdlo
n°. 2008.SLC.PCS.09583I09,

!!!!

n° 247512013. prolatado nos autos do Processo

de que trata a Prestação de Contas de Gestão da

Câmara Municipal de São Luís do Curu, exercício financeiro de 2008, aplicando ao
responsável multa no valor de R$1.064,OO(um mil e sesse/lta e quatro reais).

Saliente-se que esse valor consubstancia titulo executivo
extrajudicial,

nos tennos do art. 71, ~ 3", da Constituição Federal e art. 78, ~ 3",

da Constituição do Estado do Ceará, dando ensejo, portanto, à propositura de ação
de execucão de titulo extmfY!Iicial, com fundamento nas disposições insertas na
Lei rfJ6.830180 e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil.

Diante de todo exposto, !!Quer:

a) a citacAo do executado para promover o pagamento do
valor principal, acrescido dos encargos legais ou nomear
bens à penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, e inocorrendo
qualquer das hipóteses, sejam penhorados, arrestados e
avaliados bens do(a) devedor(a), suficientes para garantir o
pagamento do débito;

b) a autorização para cumprimento de citação e penhora de
acordo com o disposto no arl172,

12", do

CPC;

c) após, seja acolhido o pedido e executada a dívida, nos
termos do pedido;

d) ao final, a condenado

do devedor no pagamento das

=_. .~

custas e honorêrios advocatícios, arbitrados em 20% (vinte
"... conlD) •••••

o ••••• da

9."

•

•

t

Dá-se à causa o valor de R$ 1.064,00 (um mil e sessenta e
quatro reaiS).

Nestes Tennos,
Pede Deferimento.
Sãoluísdo

\

de setembro de 2013.

---.-

Av. Dom Luis, ri' 1200,81915 - Ed. Pátio Dom Luís, Torre I Business - A1deoIa
Fortalem - Ceará - Cep: 60.160-230 - FooeIFax: 55 (85) 401 1.6365
www.complexopdl.com.br
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•

Alencar i\,1acedo
Advogados Associados
EXCELENTÍSSIMO

SENHOR JUIZ DE DIREITO DA VARA úNICA DA

COMARCA DE SÃO Luis DO CURU - CE.

o MUNIC/PIO DE SÃo LUIS DO CURU, pessoa
jurídica de direito público interno, com sede administrativa situada na Rua Rochael
Moreira, n° 098, Centro, CEP 62.665-000, São Luís do Curo (CE), por intermédio de
seu advogado abaixo signatário (procuração anexa), com endereço para recebimento
de comunicações processuais em geral no endereço indicado nas linhas de rodapé
abaixo transcritas, vem, com o devido respeito e imperioso acatamento, à presença
de Vossa Excelência, com esteio nas disposições insertas no art. 78, ~3" da
Constituição do Estado do Ceará, art. 23, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", da Lei
Orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, art. 585, VI do
Código de Processo Civil e na Lei Federal nO.6.830, de 22 de setembro de 1980,
propor a presente

EXECUÇÃO FISCAL

em desfavor de JOSÉ

RICARDO

PAULA

DE

CASTRO. brasileiro. solteiro, Ex-Gestor do Fundo de Desenvolvimento da
Educação São Luís do Curo, residente e domiciliada à Rua Raimundo Chaves N
122, Centro, São Luis do Curo (CE), pelas razões abaixo delineadas:

Alencar NIacedo
Advogados Associ.ados

o Tnlmnal de Contas dos Municípios - TCM julgou. ma
definitivo, por meio do Acórdão nO~~251201~,prolatado nos autos do Processo n°.
2008.SLC.PCS.2Z815109/09, de que trata a Prestação de Contas Ftrndo de
Desenvolvimento da Educação São Luis do Curu, exercício financeiro de 2008, de
responsabilidade do executado, aplicando-Ihe multa no valor de RS 29.049,93 (vinte
e nove mil e <JU8IeIlta
e nove reais e noventa e três centavos) e imputado

de ~ébito

no valor de RS 66.720.62 (sessenta e seis mil setecentos e vinte reais e sessenta e
dois centavos), que acrescido de juros, correção monetária e honorários advocatícios
implica na importância de RS 120.776,12 (cento e vinte mil setecentos e setenta e
seis reais e doze centavos).
Saliente-se que esse valor consubstanciatitulo

executivo

extrajudicial, nos termos do art. 71, ~ 3°, da Constituição Federal e art. 78, ~ 3°, da
Constituição do Estado do Ceará, dando ensctio,portanto, à propositura de ação de
execudo de título extrajudicial. com fundamento nas disposições insertas na Lei n°
6.830/80 e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil.

DiiUit~.tIetMº ~xposto, requer:
a) a citado do executado para promover o pagamento do valor
principal, acrescido dos encargos legais ou nomear bens à,
penhora, no prazo de 05 (cinco) dillS;e inocorrendo qu81quer
das hipóteses, sejam penhorados, arrestados e avaliados bens
do(a) devedor(a), suficientes para garantir o pagamento do
débito;
b) a autorização para cumprimento de citação e penhora. de
""""'" oom o _

no art. 172, f 2", do CI'C;

~

Alencar 1t1acedo
Advodos
Associados
c

c) após, seja acolbidO o pedido e executada a divida, nos
termos do pedido;

cf) ao final, a condenado

do devedor no pagamento dasc~tas

e honorários advocaticios. arbitrados em

200/Ó

(vinte por

cento) sobre o valor da condenação.

Dá-se à causa o valor de R$ 120,776)2 (cento e vinte mil
setecentos e setenta e seis reais e doze centavos).

Nestes Termos,
Pede Deferimento. .
São Luís do

MARCOS

20 de novembro de 2013.

J\IO DE MACEDO

Alencar Macedo
Advogados Associados
EXCELENTissIMA

SENHORA JUizA

DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA

COMARCA DE SÃO lUis DO CURU - CE.

O ",UNle/PIO DE

sAo

LUIS DO CURU, pessoa

jurídica de direito público interno, com sede administrativa situada na Rua Rochael
Moreira, n" 098, Centro, CEP 6~.665-000, São Luis do Curu (CE), neste ato
representada por sua atual Prefeita Municipal, Exma. Sra. Josélia Moura Aguiar
Barroso, por intermédio de seu advogado abaixo signatário (procuração anexa),
com endereço para recebimento de comunicações processuais em geral na
Avenida Dom Luís, nO1.200, sala 915, Torre I Business, A1deota,CEP 60.160-230,
Fortaleza (CE), vem, com o deVido respeito e imperioso acatamento, à presença
de VQllS8 Excelência, com esteio nas disposições insertas no art. 78, ~.

da

Constlluição do Estado do Ceará, art. 23,inciso 111,alíneas afi', abae ar!', da Lei
Orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, art. 585, VI
do Código de Processo Civil e na Lei Federal nO.6.830, de 22 de setembro de
1980, propor a presente EXECUçAO

RSCAL em desfavor de ROCHAEL

ALDIRES MOREIRA NUNES, brasileiro, Ex-Gestore Ordenador de Despesas da
Câmara Municipal de São Luís do Curu, residente e domiciliada à Rua Raimundo
Chaves Nunes, 122, Centro, São Luis do Curu (CE), pelas razões abaixo
delineadas:

Alencar J\1acedo
Advogados Assodados

o Tribunal

de Contas dos Municfpios - TCM

julgou. !!!!

definitivo, por meio do Acórdao nO171912012,prolatado nos autos do Processo
n°. 2007.SLC.PCS.9.515108, de que trata a Prestação de Contas da Cêmara
Municipal de São Luís do Curu, exercício financeiro de 2007, aplicando ao
responsável multa no valor de R$ 3.192,30 (três mil cento e noventa e dois
reais e binta centavos).

Ocorre que o executado, em conformidade com o que prevê a
Lei Municipal n° 51112010,protocolizou pedido de parcelamento do referido débito
em 02 (duas) prestações mensais, tendo adimplido no prazo que lhe fora
concedido apenas 01 (uma) parcela, restando em aberto o montante de R$
1.596,15 (um mil quinhentos e noventa e seis reais e quinze centavos), tendo
sido a referida importância insaita como dívida ativa do Município de São Luis do
Curu, conforme Certidão de Dívida Ativa anexa.

Saliente-se que esse valor consubstancia titulo executivo
extrajudicial,

nos termos do art. 71, ~ 3°, da Constituição Federal e art. 78, ~ 3",

da Constituição do Estado do Ceará, dando ensejo, portanto, à propositura de ação
de execucAo de titulo extraiudici!\!, com fundamento nas disposições insertas na
Lei nO6.830180 e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil.

Diante de todo exposto, requer:

a) a citacão do executado para promover o pagamento do
valor principal, acrescido dos encargos legais ou nomear
bens à penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, e inocorrendo
qualquer das hipóteses, sejam penhorados, arrestados e
avaliados bens do(a) devedor(a), suficientes para garantir o
pagamento do débito;

,!,',

":

V

Alencar Macedo
b) a autorização para cumprimento de citação e penhora de
acordo com o di~sto

no art. 172, t z>, do CPC;

c) após, seja acolhido o pedido e eX~da

a dívida, nos

termos do pedido;

d) ao final, a condenação do devedor no pagamento das
custas e honorários advocaticios, arbitrados em 20% (vinte
por cento) sobre o valor da condenação.

Dá-se à causa o valor de R$ R$ 1.596,15 (um mil
quinhentos e noventa e seis reais e quinze centavos).

Nestes Termos,
Pede Deferimento.
São Luís

AJO DE MACEDO

IteM

partida

rio sistema

D 212,0..02
C 241.0 ,01.45
Total

patrimonial
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I
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Prefeitura Municipal de SAO lUIS DO CURU
Secretaria de Finanças

NO da certidão
00002/2013

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DE OÍVIDA ATIVA

.~••

Certifico que em 28 de Maio de 2013, à folha 1 do Uvro 1 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME I RAZÃo SOCIAL
2456 • ISABEl CRISTINA PACHECO DE SOUSA
ENDEREÇO
FRANCISCO
INSCRIÇÃO

FERREIRA

DA CUNHA, SN • CENTRO • $Ao WIS DO CURU .CE
CPF/CNPJ
006.675.763-04

MUNICIPAL

2466

,
Termo Inicial
01111112011

N" do Processo:

Identificação dos Débitos .
Principal

Multa

3.724,35

0,00

2010.SlC.PCS.I2842111

Juros
0,00

N° Acórdão:

Correção

Total

0,00

3.724,35

642812012

iNDICES APUCATIVOS PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, RESPECTIVAMENTE: indice Nacional de
P~
ao Consumidor - INPC

I

e<>RESPONSAVE$-

A Olvida acima discriminada tem por origem MTCM, referente ao exercício de 2010 e tem como fundamento legal ~ 2°
do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17103164,combinado com o ~ 5° do Art. 2" da Lei N° 6830180de 22109180e Art.
da Lei N"
4~5
I
OO5
( CTM).
A referida Divida foi inscrita à vista dos elememos

J:31

rJ

e está sujeita até a efetiva liquidação, à correção monetária com base no indice Nacional de Preços ao Consumidor.
INPC. honorários advocaticios de 10% a 20% na conformidade do ~ 3°. do Ar!. 20 do código de processo civil e juros de
mora de 1% ao mês.
E, para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigenle. foi lavrada esta Certidão.

'[&lIr,/UVM rJ;tiA

L~

Coordenador(a) de Tributos

c:k S'tlJL44.
secretário de Finanças

.•...

'.~.

PREFEITURA

DE SÁ

PEPIDO.pE
1- IDENTIFICAÇÃO

PARCELAMENTO

DO PEVEDOR

N2P1e/RazãoSoçi~l: .
1_
.1/,)O
P. WtUltNi..a.
Cf)
, Q.JL 5!OW1fl
Inscrição .(C?,/CNPJ): pOá?nO/ 5. ~~ -Q<l
Endereço. ~Jl\m-J-~1lbD,iJ..!L
IM .fJJurJMi.
Telefone: E-mail:

ho

(I
'-"

.-'

1Mp

_

2- OBJETO DO REQUERIMENTO

o

devedor acima identificado, nos termos da Lei Municipal nO 511/2010, requer o
parcelamento de seu débito consolidado, discriminado no Detalhamento de Débito
Parcelado abaixo, em .1ltL ( ,Af&eM Zü
) parcelas, de que trata a
Ação de Execu,ÇãoFiscal (processo nO A?IO. 'iU:
1:l84;) lU), em trâmite
perante a Vara Unica da Comarca de São Luís do Curu, declarando renunciar a quaisquer
alegações de direito sobre as quais se fundam os processos administrativos e ações
judiciais, bem como estar ciente das condições impostas na Lei Municipal nO 511/2010,
e de que o presente pedido importa em confissão irrevogável e irretratável dos débitos
consolidados e configura confissão extrajudicial, conforme dispõem artigos 348, 353.e
354 do Código de ProcessoCivil.

ºcS

São Luís do Curu,~de

vm..ou..a

de 201;'.

Nestes termos, pede deferimento.

J(L~~-P~~~
Local/Data Assinatura do Devedor ou representante legal
(deve coincidir com o documento de registro geral)
4- Detalhamerito do Débito Parcelado
Débito Principal: 3. ~õl-11.( I 3 S
Total do Débito: 3.-rJ.4,35
Quantidade de parcelas: 60
Valor de cada parcela: 6.J. ,O+-

. ••,

Rua Roehael Moreira, 098 - Centro - CEP 62.665-000, São Luis do Curu-CE.

•• • _"¥'"

PREFEITURA DE sÃ

TERMO

DE PARCELAMENTO

DE DÍVIDA

O MUNICÍPIO
DE SÃO Luís
DO ClIRV, pessoa jurídica,' de direito
privado, com sede à Rua Rochael Moreira, nO 98, Centro, São Luís dó
Curu, Ceará, inscrito no CNPJ sob o nO 07,623,051/0001-19,
neste ato
representado pelo(a) Sr(a). FRANCISCA DE SOUSA ABREU, Secretária
de Finanças, doravante denominada simplesmente
CREDOR, e alo Sr(a)
O c,Qbl~17'Y\1l... ~Ot
o ~
0<>-U/.\fl
com sede/residência
na £{tu)M.(IliI£.a
<)ÜM p, Q
CEP
tOJ..665.0Qe:Jinscrito(a)
n0
CPF/CNPJ
sob
o
nO
006 6 j5.
3 - 0"1
neste
ato
representado
por

-dMlz.;/

't~

*
k

--

x..K

03,:;;;::

XÔC-,,«.~__ -~_-_-:_-_- -

---

inscrito no CPFIMF sob o nO
de Identidade nO
apenas DEVEDOR,
RESOLVEM
PARCELAMENTO
DE DÍVIDA,
seguintes:

."

o

, Carteira
, daqui por diante denominado
celebrar
o presente
TERMO
DE
mediante as condições e cláusulas

------------

3

Cláusula 1 - O DEVEDOR, renunciando expressamente a qualquer contestação'
quanto ao valor e procedência da dívida, confessa em caráter irretratável, e
assume integral responsabilidade
de pagamento da Dívida, relacionada na
Cláusula 53, apurado de acordo com a legislação apl icável, ficando, entretanto,
rbsalvado à CREDORA o direito de apurar, a qualquer tempo, a existência
de outras' importâncias devidas e não incluídas neste instrumento, ainda que
relativas ao mesmo período;
3

Cláusula 2 - A dívida constante deste instrumento é definitiva e irretratável, e
foi consolidada em dK de '7nj)'y' de 12013, sendo ressalvado à CREDORA
o direito de sua cobran.ça, na hipótese de descumprimento
das obrigações
assumidas pelo DEVEDOR;
.
3

Cláusula 3 - O valor básico da dívida, seus acréscimos e. parcelas aqui acertado
se define conforme demonstrado abaixo:
PRINCIPAL R$ 3-'1 J2.f 3'5
QUANTIDADE -D'-'-E-'-.••.
PA-'R--l-(:~EL...•A'--S-:~6:Q:-=--=--=--=--=--=--=--=--_-=VALOR DE CADA PARCELA: 6tl 01=
,
3
Cláusula 4 ,_ Será considerada a data de vencimento o último dia útil de cada
mês.
Cláusula 5" - A falta de pagamento de 03 (três) prestações, consecutivas ou não,
Run Rochncl Morcir'n, 098 - Centro - CEP 62.665.000, São Luís do Cllrll-CE .
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PREFEITURA DE SÃ

estando pagas todas as demais implicará a imediata rescisão do parcelamento,
e a continuidade da Ação de Execução Fiscal pelo débito remanescente
atualizado, acrescido de juros de mora.
Cláusula 6" - O DEVEDOR declara-se ciente e de acordo que, para efeitÓ de
'.
parcelamento, a dívida foi atualizada.
. .
Cláusula 7" - Constitui motivo para a rescisão deste acordo, independentemente
de qualquer intimação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial:
a) infração de qualquer das cláusulas deste instrumento;
b) falta de pagamento de qualquer parcela nos termos acordados.
Cláusula 8" - O pedido de parcelamento constitui confissão irretratável da
dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto de verificação.
Cláusula 9" - O DEVEDOR declara-se ciente de que a rescisão do presente
acordo implicará vencimento antecipado de todas as prestações vincendas; com
a imediata apuração do débito, com as devidas inscrições citadas na Cláusula 3",
e demais cominações legais, apurado na forma da legislação pertinente.
E por estarem assim, acertados e de acordo, firmam o presente Termo de
Parcelamento de Dívida em 2 (duas) vias de igual teor e forma, todas assinadas e
rubricadas, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo.
São Luís do Curu, 08' de ~?
de 2013.
SIGNATÁRIOS:

/£.oa~
t/J;~J~
MUNIÇIPIO DE SAO LUIS DO CURU
Secretária de Finanças / Coordenador de Tributos

•..
chU~

P~u4k<;Ç-

Devedor ou Representante

Legal

IDENTIFICAÇÃO DAS TESTEMUNHAS:
IO)Nome:__
CPF:,
_
Assinatura: _
2°)Nome: __
CPF:,
_
Assinatura: _

CI:------'

Fone:

CI:

"------

Fone:

••

------

-----

Rua Roehael Moreira, 098 - Centro - CEP 62.665-000, São Luís do Curu-CE.
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TALÃO

DE

RE~EITA

...

_-
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28050003

'Ceará
GOverno MuniciDal de são Luís QO Curu
Preteitvra Munlclpal de São LU1S do Curu
ExerC1ClO de 2013

DATA: 28/05/2013

CÓD. ORCAME~TÁRIO
ESPECIFICAÇAO
LEGISLAÇAO
CONTRIBUINTE
ENDEREÇO
,C.P.F
_ { IDENTIDADE.. .....
- COb. FINANCEIRO ..

1932,99.01.00.00
Recelta da Dlvlda Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Princi
PORTARIA STN N° 340, DE 26/04/2006
ISABEL CRISTINA PACHECO DE SOUSA
RUA. ESTADIO MUNICIPAL~ 05-CENTROSAO LUIS DO CURU-CE 6£665-000
006.675.763-04
FONE ( 085) 3355-1694
CL:2llil2Q••..
1•....
5•••
0.••.
00~5~4~8~ss~p~C~E
_
II4UIIOI Banco
BB
20.924-4 (IMPOSTOS)
VALOR RECOLHIDO .. R$ 62,07 (sessentú e Dois Reais e Sete Centavos).

OBSERVAÇÕES

Receita arrecadada concernente ao pagamento de multa
do proc~sso nO ~OlO.SLC.PCS.12.842/11 do Tribunal de
Conta~ QOs MuniclploS - Prestação de Conta~ de Gestão
exerClçlO de 2010 - período de 01/01/2011 a 31/12/2010
.
- Acordão 6.428/201~,
la parcela no valor de R$
62.07(sess~nta e d01S reais e sete centavos), num
total de R~ 3.724,35 (tres. mil, setecentos VlQte.e
quatro realS e trlnta. e clnço.centavos)., credltada
nesta data conforme aV1SO bancarlo.
Q valor aci~a.meocionado foi d~vidamente recolhidQ aos cofres públicos
doCa) Prefeltura Munlclpal de Sao LU1S do Curu em 28 de MalO
de 2013.
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FRANCIS~ DEl$OUSA ABREU
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, PREFElTURADESÃO

LUIS DO CURU

PEDIDO DE PARCELAMENTO
1- IDENDFJCMÃO DO DEVEDOR
Nome/Razão Social: MARIA CARNBRO DA SILVA
nscrição (CPF/~PJ): 107.909.263-34
Endereço: RUA JOSE SILVA
Telefone: E-mail:

-----------'-----------

2- OBJETORO

REQ.UERIHEtaO

o

devedor acima identificado, nos termos da Lei Munidpal nO 511/2010, requer o
parcelameilto de seu débito consolidado, discriminado no DebJlhameilto de Débito
Parcelado abaixo, em 20 (VINTE) parcelas, de que trata a ~
de Execução Fiscal
(processo nO 2005.SlC.16715/06
), em trâlTlitE perantE a Vara ÚniCa da Comarca de'
São Luís do Curo, dedarando renunciar a quaisquer alegaçãe$ de direito sobre as quais
se fundam os processos administrativos e ~
judiciais, bem mmo estar dente das
mndições impostas na Lei Munidpal nO 511/2010, e de que o P1CSE5ltepedido importa
em confissão irrevogável e illebalável dos débitos consolidados e configura confissão
extrajudicial, conforme dispÕem artigos 348, 353 e 354 do Código de Pro essa 0viI.
São Luís do Curu, 10 de FEM!leiro de 2014.
Nestes termos, pede deferil1'lellto.

ZG~~~y~j~~~1
(deve coincidir mm o documento de registro geral)

+ Detalhal1'lellto do

Débito Parcelado
Débito Principal:5.040,56
Atualicação:5.072,83
Quantidade de parceJas:20
Valor de cada parceJa:253,64

•

TERMO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA

o MUNICÍPIO

DE SÃO LUÍS DO CURV, pessoa jurídica de direito privado,
com sede à Rua Rochael Moreira, n° 98, Centro, São Luís do Curo, Ceará,
inscrito no CNPJ sob o n° 07.623.051/0001-19, neste ato representado pelo(a)
Sr(a). FRANCISCA DE SOUSA ABREU, Secretária de Finanças, doravante
denominada simplesmente CREDOR, e aJo Sr(a) MARIA CARNEIRO DA Sn...VA,
com sede/residência na RUA JOSE Sn...VA , CEP 62.665,000, inscrito(a) no
CPF/CNPJ sob o nO 107.909.263-34, neste ato representado por
,
inscrito no CPF/MF sob o n°
, Carteira de
Identidade n°
, daqui por diante denominado apenas
DEVEDOR,
RESOLVEM
celebrar
o
presente
TERMO
DE
PARCELAMENTO DE DÍVIDA, mediante as condições e cláusulas
seguintes:
Cláusula J8 - O DEVEDOR, renunciando expressamente a qualquer contestação
quanto ao valor e procedência da dívida, confessa em caráter irretratável, e
assume integral responsabilidade de pagamento da Dívida, relacionada na
Cláusula 53, apurado de acordo com a legislação aplicável, ficando, entretanto,
ressalvado à CREDORA o direito de apurar, a qualquer tempo, a existência de
outras importâncias devidas e não incluídas neste instrumento, ainda que
relativas ao mesmo período;
Cláusula 28 - A dívida constante.deste instrumento é definitiva e irretratável, e
foi consolidada em 02 de 10 de 2013, sendo ressalvado à CREDORA o direito
de sua cobrança, na hipótese de descumprimento das obrigações assumidas pelo
DEVEDOR;
Cláusula 38 - O valor básico da dívida, seus acréscimos e parcelas aqui acertado
se define conforme demonstrado abaixo:
PRINCIPAL R$ 5.072,82
QUANTIDADE DE PARCELAS: 20
VALOR DE CADA PARCELA: 253,64
Cláusula 43 - Será considerada a data de vencimento o último dia útil de cada
mês.
Cláusula 5" • A falta de pagamento de 03 (três) prestações, consecutivas ou não,
estando p~
todas as demais implicará a imediata rescisão do parcelamento, e
a continuidade da Ação de Execução Fiscal pelo débito remanescente
atualizado, acrescido de juros de mora.
Rua Rochael Moreira. 098 - Centro - CEP 62.665-000, São Luís do Curu-CE.

r-7

~/PREFEITURA DE SÃo LUIS DO CURU

Cláusula 68 - O DEVEOOR declara~se ciente e de acordo que, para efeito de
parcelarij.ento,a divida foi atna1j'DIda.
Cláusula 78 - Constitui motivo para a rescisão deste acordo, independentemente
de qualquer intimação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial:
a) infração de qualquer das cláusulas deste instrumento;
b) falta de pagamento de qualquer parcela nos termos acordados.
Cláusula 88 - O pedido de parcelamento constitui confissão irretratável da
divida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser objeto de verificação.
Cláusula 9" - O DEVEDOR declara-se ciente de que a rescisão do presente
acordo implicará vencimento antecipado de fÓdasas prestações vincendas, com
a imediata apuração do débito, com as devidas inscrições citadas na Cláusula 38,
e demais cominações legais, apurado na forma da legislação pertinente.
E por estarem assim, acertados e de acordo, firmam o presente Termo de
Parcelamento de Dívida em 2 (duas) vias de igual teor e forma, todas assinadas e
rubricadas, para um só efeito, na presença das testemlmbas abaixo.
São Luís do Curo, 10 de Fevereiro
de 2014.
SIGNATÁRIOS:

j;,~"'.kwdfl;;& UMA/) ek S\IDa~
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU
Representante do Município

~m-bOv

~ci..~~

Devedor ou Representante

~~vC-

•

IDENTIFICAÇÃO DAS TESTEMUNHAS:
1°)Nome:----------------CPF:-----CI:-----Assinatura:
2°)Nome: ----------------CPF:----CI:----Assinatura:

Fone: ------

---------------Fone: -----

----------------

Rua RochaeI Moreira. 098 - Centro - CEP 62.665-000, Sio Luis do Curu-CE.

.•....

.•. ~
....~.

-,

"fj:i

'

C_

.'

.~
'_.06t03I2<?'t4-.12.;'7:23~

.

j-

'.;,

PREF MUN 5 L .CURU.FP.M

Lanç;ment03

'

Ot rnovímentc

Dl boalanc.te-.

,

.

'.'

"

",

,
""'r,O

O5J0212nn

Histórico.Salde_
i'

,~14;
~1~

Dccumento

TEQ..CrjcJfbem

Contr

+-T~on.iine.
T~~~on.line
• •. TfaIlSfrincfa on.lillt
+-r~naa
on.llne

551.604,000;006'.229'

. ,;:

0~n14

i'

05AW20t.

• TiaJS:a&1da

o6lo:zao'4- -

2O..!01 •
B:1O..361..200.0n.. roo
. 70.

." 1OJD2I2Oi4

Adrtin. SUpremo

.•.Tran~,

Oft

100'U2a1 ..4.
1oo2l2Ot4

on Une.

sacp

1OO2f201:4
10"l2l2ll1' - ..
'0102/20:14

__ BIcq JudK:aJ.8acen

• T~nd8
i'

't1ar!sfer!nda'

0l"T

, 0IIl2I2014

+ rran:5f~ndaon.l1ne

on.lKle

1CIJ02I2Oi4

1&621201'4

5.900,00

552.931,000.022:244.

5.993.5&0

Eiii I fl.8811.a4s.ldU

Jc1o,uoa

se-

1 CC00Q.0'il6.188

,~.,

,

553.961.000.008;143
553:961.0ó0.Ooa:

10I02I2014

553.961.000.008.143

2:983,10'C

553.961.000,009:616

.109.500.00 o.
1.200,00 o
1.200:000
3.000,00'0
15.000.00 cr
621/'100.00.0;

553.961.000.010..'404

101021201.

5¥.96T.OOO.a11.559

tOJOZf2Q14' .

~3.9Ei1 .000.Ot1.866

1010212014-

553.961.000.011.067

t0l02l2014

•

2J1.300,OO

101021201.
1010212014

650
650

.1G102I2014

850

7.528.92 O'
a.037,13 o

.-94.01e:4ô c .

850

8.9.,6;36

o

1010212O~4

850

112.9JJ,90

1010212014
1<II02J201 ~
1010212014

85<1

150.573.53

o
o

11.403.293.790.101

900,00 D

o

48.955

545.00
120.2;) C.

70

111d2l2014
S53.961.QCUJ.Ot

1".667

• 553.961.000.011.867

T1~2f]14°

552~391.000.018.E~OO.
• 553.961.000.009.816

11J02f2g.1.
1 tlO2I2014

553.961.000.010.502
553.961.000~011.866

.7.500.00

11.1J2I20104.

553.961.000.024.001

2.000,00 D

.5,54.145.000.011.603

J 000.00.0

CN=DANIELLE ROSE UCHOA NUNES:71748636391
C=BR
O=ICP-Brasil
2.5.4.11=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB

"r

.
I

D

~M]2I201-4
1110212014

Assinante:
11102J2Q14

•

1. HiÇ.OO D .
27 480,00

17000,00 O.
1;i.~30,2~
(}

2015.08.27 21:10:07

~

.51; 0:00.00 C

553.96 t .000.010.430

111021201.

..

1CO.OOO.OO C

1 fJ02IZ01 04

DANIELLE
ROSE UCHOA NUNES:71748636391
1110212014

"i

..;:ao.

1J. 1i9.62 {)

3.280

11J02I201<f

,

D

, 1010212014

1QJ02I2014

.

,:""

ia.oco,oo o

553.961-.000:024.001

.10102/2014

D

. 11Z,.roO.

.SS3.9&1.OQQ,009.912

1~212014

•..•. 12 •••

T,1~.OO
143

553.961.000.009:.912

'10/021'201'4

O'

7.099,4095,300.00.o~
.1.155-,32p

.553.547:000.00s.15T

•.

>

, "":le-", c
cr .

.' 553.961.000.008.14;]

10J02f.i01~

,

1.438,32

.553..1'10.000.03ô:108

.~

o,ao"C ..,

C

3_000.00. O"
5,9;0,00 o

S53; 1-40.000.036:168:

1"0I02fl01.
1010212014101U2/20' .••.
t 0"l2i2ll14

>..

4.oco,00 c

551~369.ÔOO.Oil,~
55.2.812000;G406J

S53.14ô.C!O!f936 198

:&22 •.0,4

1ot021Z01-4
1M12t201. :(

0,9" c

13179-,52-

550.374.000,025.42'

Une

.•.Transfer!nda

"

•.

. (o"

a5-.749,.6a.C
68£.~~3.O:C
';S'.I?OO,OO C

6.275.,702
11.403,293.790.101.

Jud"

a

37.s74,OO

350
3S0.

on:rrJe

tOlll2l2014

,

553,961.000.020:.924

FPElFPM
.; n:o.crédftOemC~

1MJZt20t4"

O,

3.630,3.1

7.400
. 4:043,69.0
4.Coo..OO o

TO

llne-.

..FPEh'PM

2.6E-4,it

.'4

553',96'f.~OOO.a1:1".867
•.

"

2200;00Q.

553.961 ,031.021.500

88. CP Admfn 3üpremo.
.

:73.•
217.20
300,00

553:961:QOU:02-4:001

Tar. OOCITED EleWnicD.

".

o
•1~.Z06•.00 o
.1.5'.36 o

.

'S&3.961.00f}.010.~ ..
553.961.000.020.924

.••-rransterfÕCia.-'on line"
.•..
Trans~on
fine.
,TEU

•

:tt'O
a

'.
;.

'.

~ 553.961.-000:009.816"

Salde
0-.00 C

2.<t.saO.oo. C .

'553.961.000-.007.493.'

.•.Transl'erjnda ao I.,.

-,.

ValorRS

3.225]17

.i'

0510212"'4~M!2I2Ot .••.
0S'02J2014
0510212014
05.'0-2/21)14:

RSA/2048 bits

~ I.

'.~'

'
..

•.

31i'Qlr.2[:11't.~ ,

Public key:

. •.
-

. 1504-0'

toI02I2014

.-'~4

.

'

-'

..

. 02fz014

06A:l2t2Q1-4

•.

-,

- CcctUluat _
',356-1...s

'.-.

}

• A33T-061211sZ-57S2006.

~:!

- --,-- -

..~
'.: .

---

o

21.101

J6,e.a c.,

21.102
21.103

J4.Z,?

.

Q

:

~~~~~~~

.

,.

"

;

,.

','

.,

Ceará
Governo
Funde)

Municipal

l'1ün:i.cipal

Exercício

de S~O Luis

.

do ,Cui"u

,

DATA:

d(~ A~;:.;ist@ncié\ SDc:i<:"\l

de 2014

::::::-.:::::::::::-.::.::::=-.:::::::::::::::::::::::::.~.::::::::::::::

Doe.Caixa:

..::::::::::::.:::=-.:=-.:::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.:::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.

E M P E N H O
NOTA OE EMPENHO•••
O"fA DO EI~PENHO•••

30100012
30/10/20:Lõ

,

•••::.::::::::::::::::::::::::::::::::.-.::::.::::.:

10/01/2014

10010172

.•..::==:.-:::::: .•.••
.:=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.::::-.::::::::::.-::::::::.::::::.:

O R I G r N A L.
I~OOAL.IOf;OE••

estimativo

.';

CREOor~. • •• mss-- H~STITUTO I'IACIO~IAL 00 SEGURO SOCIAL.
E:I'IOi~r~Eçq.. FOFnAL.E:ZA....
CEI'm~o--For~TAL.EZA-..CE 60000.-000
C."" +'. ;.1• •• ;'~9.979. Oc;6/0()lI;~.-l9
FOI'IE ( 08~'\) ~~6l--tAf.lE1
::;::::::':.

~::::::::::::: :::::
::.'::::::::-.::;::
::::::::::::::::::."::::::::::::::::.-::
::::::;;=:::::::: :::::::::.:.~:::::
::::::::::::::::::::::::
:::::::=:::::::::::::::.-::::::.'::::::::::::=:::: =::::::::::::::::::::::-::::::.-::::::::::
::::•.:::::::::::= =::::: .•.
~":~:::...
.: ::::::::.••..
::::::::::::::::::::::::::~

C L A S S I F I C A ç B O

O'R ç A M E N T A R IA

l.Ji'IIDADE ORÇAl'IENTÁIUA•••..•...•....•..
10 OI .. Sf?C.. de Df?só,,'wolv.
Soci.al
e Cidadania.
FUI'IC• F'r::DGRAt'IA
TI CA. •• 08 1:~2 00 16 ~~
..048
r:;~d'EGOI;:
I A ECON;:WI
I CA.. • • • •• 3 ..1•90 • 13•00
_ ..- ..~.._._._--_ .._ .._.._.._._ .._ .._ _ .._ .._. _. ..
......•._
.._._. '-'_._ .._"_._"--'--'--'-'_ .._-"-' --- _._._-_.- .._._ .._._ .._ .._. ---_ _ .._.._ ..-._ .._._ .._ .._ .._ .._

__

o

_----_

__

_._

E M O N S T R A T I V O
SAL.DO AI'lTEF:Inl;:
::::::::::::::::::.-:::::::.-::::.-.::.-::

::::::::::.-::::::::::

o O T A

VALOR SUBEMPE~IHADO
8.4::;6.67

8.465.36
.•.
.:::-.: :::::.":::::.';:;::.:::::::.':::::::::::::::::::::::.-::

D A

::::::::::::::::::.":::::::.-.::.

•...
: :::::.::::.:::::::::::=:::::::::

d G~ r'es

~'k\gamE.\nt.o

ç ;!:í ()
SI'lLDO DI SF'OI'I:é
VEL.
28,.6';

:::::::::::::::.::::::::::::::::::::::.-:::

::~3PEC I F I CAÇ7-\O,

;:~O:[3

__ .

....::::::::::::::::::.

•.•.•
:::: ::::::;::::;::::::::::::

:::-.:::::::::::::::::

:::::::: :::::.'::::-.:: ..•
.::.•...
:

W,UJI;: BUBEI'IPEI'lHADO (r~~;)
t.C)S

i:l. pÇI.ÇI
(.:\I".

r'e'ff::

I"'(.:-~n
te

novf.~mb 1"0 de

n

8.436,.67

::: ::.-:::::::::::: :::::::: ::::: ::.": :::: :::: :::: :::: ::::: ::::::::::: ::::::: :::::::::::: :::::::: ::::::: ::::: :::::::::::: .•..::::::: :::: .•._,,: .•..::::.": ::::::.": :::::::::::::::::: ::::::::: .•._,,: :.':::::: :::: :::: :."::::::::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::::::::::::::::::::::::

C~jr~A~10 de Janeiro

--..- - ----....---- --t- ---'.,
.

de 20:l4.
Au tOI"i

::."::::::::.":::::

::::::::::::::: :::::::: ::::::::::.-: .""_•... :::::::::::

•
LO

------..
--__
.. ._
A. ....
__
._.
__
..
_._
.. ..
__
....,__
.. ..

,

Ordenador

da despesa

,

.
','Ç

"

:
;::::::: ::::: :::: •••
.:: =::::-.: ::;l: =::: ;","::'~ ;;::,:::: y: :::::::::.-.::.~:=:=:.:~'"::::-.:::::; •••••
.::=:.0;:::.-: .....•
.::.:::':::: :.::: :::;:::.::;::::::::::

E M P E N H O
NOTA DE E1'IPENHO•••
DATA'DO EMPENHO•••

•'_.~~' t

:::::::: :..•.:.:::: ;::: :.::: ::::-:::: :::.."t...~':-:::::..:f:::: ,~.~:.-::.::::i:::::::::::: ;;:-;:;;..

.::....:::::::: :.-.:~ ~::::::::::-.:~::

~.;:::

J~;.:~::::::::
...
.:;:=::-::;::::

'

O R I G I N A 'L

::;01000L~
30/10/2013

VALOFe, ••• ~•..
I'IODALIDADE ..•

F:$ 16.900.()()
E,stimoltivo

'.

CI,EDOR ..•..•
I1~SS-H1STITUTO
t-IACIONAI~ Dcr/SEGURO SOCIAL
HIDEF~EÇO.... FORTALEZA'-'CH1TFW--FORTAL.EZA--CE
600()()'-OOO

C.N.P.J••..29.979.036/0042-19

FONE ( 085) ~61-6488

"",~,
....,;"="",,,,=
''''=''''''~''~~'''~~
~'";;'~;''';;~t='~~'~'''~'=
~"~"'=='='''''~=';~
=,~""~='~;'=~'=~;=';='~=';~'''';'~',~~'~''''
,="'==""""
"""""""7
UI'IIDADE ORCAMEt-ITÁRI A. • • • • .. • •
1.O 01..
FUt-IC..PROGRAMÁTICA 08 122 0016 2.048

Seco

••

de
.

Desenvolv.

Funcionamento
Desenvolvimento

CATEGORIA ECOI'Ii:WIICA••••
--

-- -

-_ ••

••

•

•

•

3.1.90..
15..
00

'._R __ •

• __

•

Obriqaçaes
••

••

D I S C R I M I N A C • O

••

Social

e Cidadania

•

D E

••

•__

-- - ---- ..----- -- ---, --.- .----. ----- - ....--.- -- -- -- ---- --- - _y.c
D A DOS

D A

.

.._..
.L

I

.. ..__ .._._ ..
OU

I

•

_

I T E I~ S
valor unitário

UNIDAD OBRIGAÇõES PATRONAIS

.

de

e Cidadania

Patronais

quantidade unidade especificaçlo
. 1,0000

Social

da Secretaria

8.465,36
c

valor total
..

8,465.36
._:~

t

._.

c~:...

DAC<lO

.- - - - -..-..-..-..-..-.-it:-..-._.-..-..-.- -.: -..-..-..-,.-,--- -.-.'-_..-.
NISIA

l'1A"IA CIPRU"t-IO
L I OUI D,<l,I~TE:

GOMES

"

-"

-....,.

'

.

-. ..
... ...,. ..~--_.~

~
'

.••..';',:,.

-~

.:"'.

-..

--

., ,

DE

CS<:t

F.AGTO

r (f\

I~llnic:il)al
de G~~o Lu:i.~,
FLlndo I'lunü::i,[)iÜ
de Assist.ência
Exerc:i.cio
de 2014

GOW,'I'T)()

::::::::::::::-.::::::::::::::::::::::-.::::::::.::::::=.:=;-:::::::::::::

dó Cun,l

DATA:

10/01/2014

Gocioil,:;

::::::::::::-.::::=;:::==::::=::::::::::::::==::;=::.':::::::::::=::::::::

::::::::::::::::: ======;.;::::::::-.::.-::

:::::::::::::.-:: :::::::::::;::-.:::::::::::::::.".:::::=::::::::::::::::::::::::::::::::====::::::::::::::::

CONTA••••••••••••••••

ConsignaçSes
I N S S-FOF'AG

CREDOR .•.•.••••••••••

II'ISS-"mSTITUTO
l~r,CIO"IAL DO SEGUF(o SOCIAL.
FORTALEZA-"CENTRO-FORTALEZ,;,-CE
60000--000
29.979. 036/0042-19
FOI~E ( OB::\) ~!61--6488

:Jmn;:EGO •••••••••••••
:::: .• 1'1 •• 1:' •. J
,.
lO

li

••

lO

••••••••••••

DA'!' A ••••••••••
" " •••
JAL.OR TOTAL ••••••••••

" "

10/ ()j'/;,O 14
R$
~ 2.602.60
.~,
SE's~;enta

BAI~CO/FOI'ITE
I~PI'I
::::;: ::::::::::::::=::::::::::

(Dois

Mil. .

Seiscentos

e Dois Reais e

Cent.c'\vos) ..

CI-IEQUE/REFE':F(Ii':I~C
IA
0000,)0

,

,<

/

VALOR
2 ..60;: ..60

::::::;:::::::::::::::::::::;:.-::::::::::::::.~:::::::==:::::= ::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::: ::::::::::::==:::::==:::::::::::: :::::-N'::::::::::::;::::::::::::::'::;:'''::::: ::::::::::=::::::::::::::::::::

~"

FI';:AI'ICISCA DE SOl.H,A ABF(EU
TEGOUF,EIF(A CPF 1'19 49:,\" 5"1l.. '743-49

,

=::::::=

..

J .(f~>
-.2...•.•
i1(-~".

MINIsTÉRIo

.~~;1?
~,.?:,..

INSTI1UI'O
SECRETARIA

DA PREVIDÊNCIA
NACIONAL

SOCIAL

DE SEGURO

DA l\ECWfA

- MPS

SOCIAL

- IN

PREvIDENCIÁRIA-S
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1 • NOME OU RAZAO SOCIAL IFONElENDEREÇQ

3.CÓDIGODE
PAGAMENTO

"
~ . COMPETtNCIA

2013 /11

5 • IDENTIFICADOR

13.815.247/0001-08

6 . VALaR DO INSS

10.308,36

9 • VALaR OIJfRAS
ENTIDADES

0,00

SECRETARIA
DE ACAO SOCIAL
RUA RQCHAEL MOREIRA
SAO LUIS DO CURU
CEPo

2402

CE

"

,
2 . VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

/

,

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior
ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior
deverá ser ad~
à conlnbulçilo ou importilncia correspondente nos meses
subsequentes. até que o total seja Igualou superior ao valor mlnlmo fixado.

,

Valor
Contrib.
Salário

li. TOTAL

10,308,36
.,f.'
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Patronal:
Empregado.!:
Família
,

Licença MateTnidade
de cálc.rlo:

Base

la. AlMIMULTAE
JUROS

7.678,76
3.009,40
379,80
0,00
35.681,62
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Emisslio de .compÍovantes

515BB

-

SISTEMA

20/0112014 3961603961

. SEGUNDAVIA

,

.

DOOS
SOCIAL

-_..-----,_._-------_.-

COOIGO DO PACiN'G:NTO

.1

2402
1212013
1623051000119
20/0112014

CCMPETENCIA
IDEN'UCADOR
00

-_.-

DE INFORMPJ:OE:S B1.N'CO 00 BRASU.
Atrre»m:NDIMEKTO
'- 16.4.9.01

C't»mtOVANTE DE PAGAMENTO
MiNIStERIO
DA. PREV1DENCIA E ASSISTENCIA
INSTITUTO NACIOHAL 00 SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDElCIA
'SOCIAL - GPS
CLIENTE: PK SJ\D LUIS 00 CURU-FEB
AG£NCIA: 3961-6 CONTA:
8.661-4

DATA

A33P201''Í'''542!Í4020
2lW112OM .16:G;Il7

PAG1IHEN'1'O

VALOR DO INSS
VAJ.J::P..OU'l'MS £NTlDADES
VALOR IJM/ .nJROS/MULTA

29.000,00

0,00
0,00
29.000,00

-----------.-.-.---------

VALOR '!'OTAL

DOCUMENTO: 012001
AUT£NTICACAO 5ISBB:

8.4F4.DOC.A2C.51£.12A

3-c6DlGODE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE sÉGURO soCIAL -IN
SECREf ARIA DA RECErr A PREVIDENCIÁRIA
~SClQ.ll&

.

•

.:"""••.•••••.
"' •••.,,""" GUIA DA PREVIDENCIA
I - NOME OU RAZAO SOCIAL IFONFJENDEREÇQ

2402

PAGAMENTO

2013 /12

4 • COMPErtNCIA

'

SOCIAL - GPS

.

5 -IDENTIFICADOR

07.623.05110001-19

6. VALOR 00 INSS

71.299,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO CURU
RUA ROCHAEL MOREIRA
SAO LUIS DO CURU
. CE
CEP:

(
• 'I. - VENCIMENTO

9 - VALOR OUTRAS

A TENÇÂO:

É_

a utifJZaÇãode GPS para' recolhimento

de receita de valor inle/lOr

ao estipulado em resolução pubTiCOOapelo INsS, A receita que resullar valor inferior
deverá ser _
à cootribuição ou impor1AncIa correspondente nos meses
sldlsequentes,

0,00

ENTIDADES

(Uso=lusivo do INSS)

até que o lotai seja igual ou superior ao valor mlnimo Ibcado.

VaIor Patronal:
Contrib. Empregados:
Salário Faon1ia
licença Maternidade
Base de cálcnlo:

IO-ATMlMULTAE
JUROS

'.

li-TOTAL

71.299,20
12- AUfENTlCAÇÃO

50.366,52
.22.068,32
1.135,64

BANCÁRIA

0,00
234.045,23
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SOCIAL

=::::~.:..::~~~_:emA:11.866-4
000100

00 PAGAM!NTO

:j

2402
12/2013
7623051000119
20/01/2014

c::cMP£'l:ENCIA
IDENTlCAOOR
D.\TA DO PAGAMENTO
VALOR 00 INSS
VJ\LOR 0IJ'1'RAS E~IDADES

4.2.299,20
0,00

VAI.C:R A.THI oJUROSlMUL'lA
VALOR TOTAL

0,00
42.299,20

----------,---_._._---DOCUMENTO:

012004

AUT£NTICN:AO

SISBS:

E.C63.911.ECF.3DE.041

******** VIA EMPREGADOR ********

S15BB

-

SIST£HA DE INFaUQCQ!.S BANCO DO BRASn.
AU'1"O\l'ENDIMEN'l'O
16.48.20
SEGUNno\VIA
001)1, •
ctHPROVAN'TE DE PAGAMENTO
HINIS1'ERIO D.\ PREVIDEHCIA E ASSISTENCIA
SOCIAL
!NSrrruro
HACIOffAL 00 SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCXA SOCIAL - GPS
CLIENTE:
roNDO MUNICIPAL DE. E.IlUOIC

20/0112014 39616039f1

------_._----------

COOlOO 00 PAGAMENTO
caiPETENCIA
!DENTlCAD'JR
DATA DO PAGAMENTO
V1\LOR DO INSS
VALOR OUTRAS ENTIMDES
VALOR Al'H/JURosIMULTA
VALOR. toTAL

2402
12/2013

7623051000119
20{01{2014

42.299,20
0,00
0,00

,.

.._---, ..~--------_._-----------

~O:

42.299,20

012004

AUTENTICJl.CN)

SISBB:

.-"'''-''''''*'''

;.

VIA COtfIRIBUINTE

'*"'''''''''''''''''**
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https:/Iaapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb
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?tokenSessao=a04afe6c4fb30fll4

54aa20cc5 7414,..

20/01/2014

.:~.:.'.

PREFEITURA DE SÃO Luís DO CURU
DOCU". CAIXA.: 100200Q4
'. EXTRA-ORCAHENTARIA
CREOOR .•••.•.: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SE6URO SOCIAL (INSS)
Fonte ••.•: FP"
Ch: 0008~0 YI ..•....•.••.9.903.87.
DATA PA6TD .••: 1010212014
YALDR PA6TD .•.•••;•...••R$9.9Ói.87

6ov. "unic. de S~o Luís do Cúru - Exerc 2014 - FUNDEB
REST. P6. 2013 08 03. 12 361 0031 2.030 3.1.90.13.00 FUNDEB
DOCU". eAlIA.: 10020004 E"PENHO: 19120008

r~)

CREDDR •.••..•:,INSS-INSTITUTO NACIONAL DOSE6URO SOCIAL
. Fonte •.:.':FPH
Ch: 0OO8~0 VI .•.• ; •.••.• 24.991.9~
Fonte •.•.: S.FAKÍllA TI: 10020006 VL ••. : ••••••• 1.460.40
DATA PA6TO •..: 1010212014
VALOR PA6TO ...••.•:••••RS 26.452,3~
6ov. "unic. de S~o Luís do Curu - Exerc 2014 - FUNDEB
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r.llHA DE EI1F'EI'IHO...... 191.<~0008
OAT ,,< DO E:I'IF'EI'IHO...... 19/:l <~/201.3

,'

I'IODALIDADE" " (.?st:lmativD

::REDOF<:
..•.. " mSS-'H~STITUTO
I'~ACIONAL DO__
.SEC-;UF\O
- SOCIAL .
::I'IDEr~EçCl
F;ORT('li_.EZA-"CEI~TF\O--FORTALEZA'--'"(:E60000--000
: ..N"F' ..J
29 ..979,,036/0042-:l9
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'.
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SALDO DJ:SF'Oi'HVEL

26"452~35

;SPECIFICAÇ?-lO~

BAsica--FUI'IDEB

DOTAÇ?-lO

v{.,um SUBEI1F'EI'IHADO

SAL.DO AI'ITEfUOR

A R I A

d€~z~\mbl"o
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E. •M F' E. 1'1 H O
EXERCiCIli •••••••••
2013
I~OTA DEEI'IF'EI~HO. ~'. 19:1.20008
DATA DO EI'IF'EI.4HO
•• ". 19/12/;:~O:l.3

. li. F~
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.'~,
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MODAL]:DADE~~ estimativo

CF~ED()F: ••••

mSS"'UISTITUTO
i'IACIONr-1L D6 f:)EGUFW'f:)OCIAL
aIDEREç() •• FORTALEZA"CEI~TR()"-FliRTAL.EZA'-CE 60000.-000
C.hl.F'.;J
..'" .. 29.779 ..O~36/00f.l;:~'.19
FONE ( (85)
..
.

'261 ..6488
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C L A S S I F I C A ç ~ li

() R ç A M E N T ~ R I A

UI~Il)ADE ORÇAI1EI'ITNUA•......••..•....
08 O~)..
Fl.lI'ldo r'lanL\t Df.~'".enEdL\caç~o
l"UI'le."1:'F:OGI~AI1Á
TICA
:l;~ ::,61 00::>1 <,.0:,0
CATEGOFnA ECOI'kWIICA..•• ". ::,.1.90.1::,,, 00
---~ ...-.~------------~._~
. .__~__._..._~__ ._M
.._._.
.
D AD

quantidade

() S

unidade especificação

valor uni tário
26.452,35

1,0000 UNIDADE OBRIGAÇõES PATRONAIS
,,
VALOR LIQUIDADO:

26.452.35

_ ...........•....... ~.

._.

_

.'

valor total
26.452,35

(.
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B~~o Ll.l;Í.~;;cio .Curu!.
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ele

_
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NOTA

DE

PAGTO

EXTRA-ORÇ_

Ct?<:~t"á
Govel'no
Munici.pal
de Sâo Ll.lis
do Cl.'.n.\
Fundo 11anut D('~'SH::~nv[-:C1UCi:\~;~O Bá-s;ica e V~"\l PI'.C)f:i.ss:i.e>

DATA:

Exerclcio

.

de 2014

r.

"" cc,'" '''~, " '" c~,= c~"" '" '" '" '" '" '" '" "" "'" ""'"''

'"

='"'' '""'" ""c-c'" ""?,,, =,"'" '" "'"' "" '"''

=c='"

lO/02/201f.1

'" ,==c"" '"'' c=='" ,c '"'' '" =,'" "''' '" '" "'"' '" '" '" '" '" """

Consigrlaç5es

COI'I,'AhNN""N""""""""""

I

l..f S S.--FOF'(-,G

CF(ED.OI3..•..•......
"
"
I!'ISS'-'IN~;TITUTO
1'lr~,CJ:C)HAI...
DO SEGUf"<O SOClt-,L
E"IDEI~Eç:O ..........••....••.....
FORTr,U:U, ...CEI'ITF(()--FORTAl..EZA-CE
60000- ..000
C ..N.P.3 •..•........•..•••••
29.979.036/0042-19
FOHE ( 085)

DATA",,"""" .• ",,"""""""

10/02/2014

W'>I...Of, TOTAI...•• "" ....••....

1',$ 9 ..90:5,87
("Iov(~
Mil,
l'lovecentos
O j. ten t2. e Se te Cen to' vos) ..

F!AHCO/FOI'iTE
FPI'1

CHEG1UE
/REFI.::Rttl'.ICI;i.;

261-6488

e Tr'~,;

I~~,ai.s

(~

VAL.OF(

000850

'1.903" 87

::::;;::::::::;:::::::::::::::::::;:::::-::-_-:::::::::;:::::::::::::::::;:;::::::-::::::::::;.-::::::::::.":::::::-.:::::::::::::::::::::::::::::::::".::::;:;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-M"::::::::::::::::::::::::::::::::-::::::::::::::::::-_":::::::::::::::::::::::::::-'::::::::::::::::::::'-::::::-M-:::::::::;:::::::::::

'•.; n?i'eren t.e c1ezemb,'o

OBG[r"'Aç~~:S"

de 201ll.
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["F,AI..fCISCA DE GOUSA ABf,EU
TE[-;oUPEIRA
CPF W;.' 495. :';41.. 74::;--lI9
,.

•
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Q~~~"
, . "~:b,,

(1 ,~;.{:>

.,

MINIsTÉRIo DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL _ IN
.SECRETARIADARECEITAPREVIDENCIÁRIA_SJ

~~'$C~

"-'i""=-.,,,"",,.,,,,,.•• GUIA

2402

~-COMP~ClA

•

DA PREVIDENCIA

3.CÓDlGODE
I?AGAMENTO

2013 112

SOCIAL _ GPS
S .IDENTIFlCADOR

07.623.05110001-19

~- !'IOME OU RAZAO SOCIAL IFONF/ENDEREço

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO CURU
RUA ROCHAEL MOREIRA
SAO LUIS DO CURU
CE

6 - VALOR 00 INSS

34.895,82

CEP:

2.VENCIMENTO
9 - VALOR OUTRAS
ENTIDADES

(Uso excJu.M>do INSS)
ATENÇÃO: É _
a ult'izllção dl! GPS para rec<Xhirnento,de receita de vaXJr inferior
ao <stlPIJ!odo em rescn.;ão pulii<:2da pe!l> INSS. A receita quo resullar vaXJr inferior
deverá ~
a<fcionado à ~
ou lmportâ,tcia COiles?JItdet.te
nos meses
su!lseqoonles, alé que o toIaI seja igual ou superior ao ~or mln:mo flllado.
I

Salmo Família
licenÇA ~ernidade
Base de cálaJ1!1:

IO-ATMlMULTAE
JUROS
li-TOTAL

34.895,82

,

A10rPatronal:
..Contrib.
Empregados:

0,00

26.452,35
9.903,87
1.460,40
0,00
122.918,10

,•.

.

12- AUTENTICAÇÃOBANcÁRIA

..

"

.

.

.~J
=~ .:

Extrato conta corrente

.

.

.

:A3aTÕ61211~75762006
08I03/2<714J2:17:23 ..

CUente- - Carda atual

P~dO~

Lançamentos
Clt.movImlnto

Clt.balancete

L CURl/FPM.

. Histórico ,

3'11011201"".

Documento

05/0212014

+ TED-CrédÍto.erri

05m2J2014

+ Transhlrêndã.6n

Coota.
iíne

+. Tran~erênda,00

Ine- ..

05I02I201.

05I02I2014

onllne
+- TCIlOSferênda on line
.+ Trarisf~
~ tine
+ Ttp."~ênda on..lne
+' .iransret6náa-on fine .
TEU'
+ Tar OOC1TED 8etrOOico

05J02I201.

. 88 CP Admin Supomo

'+ Tra"lSferênda

05.KciI2014
05m2a{)'-4
05m2l2il14

05lO2flOl~
05ml2014

+ Transf~
OnIn
B8 CP A:dmIn.Supremo
.~T~n~ncia'~
Une:
.... FRElFPM

06I02l201 ••
06I02I2014
.lqJ02I2O.t4

1.0I02J2014
l1J.10212014

FPElFPM
..•. TÉ~réãrto'

10I02I2014

3.225.717
551,6001.000:001:229
553.~"oOo.007A93..
553.961:000.~.816 .
553.961.~.010.430
. 553.961.000.020.924
553.961.000;024.001 ..
553.!~61.031.021.~OO
2G.5<71
830.361.200.0n:UJ9
70
553.961-'.OOO.QIt1.867

70
553.961.000;020.924
3.50'.

350
., 6".275.702

em Conta

~. .24.5Ç{).OO'C
73,310 .
.. ,~. '. 217:~O
300,000
~..:11.206.pOD
151.38 O .
~,OOQ.

..,'.:

2.664.710
3-.630',33 O
~,"OO
4;043,69 O'
4.DOO;OO O
.4.000,00 .C...

+ Tr&mferêncja

OI'l"lhe

550.374.000.Õ25.429

.3.000;00

+ Transfer!ncia

on Une

10I02I2O"4
1010212014

551.369.000.011.058

.••Tl'ansfenlmc:ia

on tine

oo.Jkle.

'552,812.000.0'55.063

+ Transferência

5.910,000
5:900,00 D'

,t0l02l2014-

+ Traosfen!ncza on Une

552.937.000.022:244,
553~
1040.000.~~108

4~810,OO O

553.140.000.036.108

1.438.32

O

553.140.000.036. t08
se? 110 9OQ,Oii.11i18
553.140.00q-.036: 1-06

1,438,32

O ..

10102fÍ014
1002J201.
100212014

+ T Illtlsfel"i!ncia.

on Une

.•.Transfer!nda

on rne

10102/201.

+ Transferência

+-

nP

lice

-Ol1liAe
•••Transferência on Une
• + Transferência on line
.+ Tmnsrerênaa Oll ftne
•••Transfed!ncfa.on,1ine
.••Transfdno'a'Orllne

101021201.
10J0212014

'0I02l201"
10J021'2014
10m~1"
ttytl2dot4 '

+ Transfertl)da

on ine

+T~~,on-l1r.e
+ Tl'arlsf~n<?a,on Ime
+- Tral1sferênciaon r~
.••Transf~a onrifle

. 10021'2014

1010212014 .
10102120"14
1010212014
1010212014

Tpmfertocia

+ Tf8l1S~

on rllle

+ Transfe(l!nda'oo

lhe

. + Transf.erêm:ia.on

me

1010212014.

COTA OAF-DEBITO

1010212014

ÇOTA OAF-OESlTO

Joro2l201~
1010212014

COTA DAF-DEBITO
COTA OAF.OEBITO
COTA OAF-OEBtTO .

10J02120t4
10I02I2014

~

10/0212014

111Omd',.
11/0212014
11/0212014
1110212014

+

Transferência on

line

+ Tratt!ferenda

on line

.+ Transferên6a

on line

. + Transfer!ncia

on Ime

+ Transferêncla

on líne

+ T~I1!fer!ooa0!1 En~
+ Transferência on fir1e

1110212014

+ Tr.ensferência

1110212014

1110212014
1110212014

1.165~32'P,
1.164,00 O
112,03 O
2:003,10'C

553.961.000:008.143
5S3,96l.lJOO.008.143
553.001.000.009.8115

.

.19.500.00

553.961.000.009.912

.

1.200,00

1.:200.00 O

3.000,00.0.

553.961'.000.011.559

l~.Ol?O:OO O

553.961.000.0.11.86&

Biooo,oo O
Z:1.~~.0C?O
~8_000,OO O

553.961.000.0:24.001
B50

7.528.92

esq

6,0;37:13 O

850
B50

+

Transferênaa

on Ii..,t'!
on Une

+ Pglo conta áglla
+ Pglo conta água
+ Pgloconta ág~

~.
,

94.016.-40

O

6.916.J8.0

850

112.933.90

O

150,578.53

O

13:1.19.82

3.280
48.955
70
553.961.000.011.867
..011:867'

552.391.000.018.600.
.553,961.000.009.816

O

900.00 O
545,00 O

180.29 C.
100.000.00

C

51;_000.00 C
t.160.oo D.
27480.00 D

553.9&1..000.010.430

11.000.00

O

5S3.Síi'i .000.0'i0.502.

6:2:.430.l?

U

553.961.000.011.866

7.500.00

O

553.961.000.02".001

2.000,00

O-

554.1"5.000.011.603

3000.00

C.

21.101

3a.6!1ú

21.102

M,jO O

21.103

'D.6J O

.fE~,~_
~ -.,.,0-

O

8sa
11.403.293.790.101

.553.961.000

i

O"

553.961.,000.009.912

553.961.000.011.667

'I

Q.

553.961.000.010.401

SS CP Admin Supremo

t 110212014
1110212014

553.961.000.006.143

Oéb autorizado ém-Conta

101021201.

O:

5.3oo,ooD'

. Contrib Entidade Classe

1010212014

111021201<4

Judlcial--Bacen Jud

6.993'.$0

i ..T ,3,12 O
. 7.099.40'0'

. 553.961.000.008.143

0;00 C:c-

!J .

S53.647.000.005.15T

COTA DAF.QE8ITO

1010212014

l1td2l2014

11.403.293.790.101.

O,çoC

, 3~.~?4,OO
C '~" .••
. 66;749,68 C
.
686.14,3.02 C.
';9.0ó0,oo C,
13 179,62' •

lW02J2014'

8IoqJudria.:s.a", Jud'

100212014

.- '"1

Saldo
0:00 C

I.

,101021201.
10102/20.14

1.0J02J2014

;;p\.' -""

ValorR$

.- I~.

Sai:fo Ariteria'

05ml201.

-

PREF "'UN.S

0272Q14

O.ODC.

..

\

.íj

•••

•

PREFEITURA 'DE SAO LUIS DO CURU
Gov. Munie. de Slo Luís do Curu - Exere 201. - FMS
REST. PG. 2013 09 OI. 10 122 001B'2.037 3.1.90.13.00 F"S
DOCU". CAIXA.: 19020005 E~PENHO: 02120052
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SI5BS - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2014 AUTOATENDlMENTO
- 16.43.28
3961603961
SEGUNDA VIA
0002
CCMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVlOENCLA E ASSIST£NCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUlA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE:' !MS 5AO LUIS 00 CURU rus
AGENCIA: 3961-6 CONTA:
10.430-2
COOIGO 00 PAGAMENTO
COMPETENCIA
IOENTlCADOR
DATA 00 PAGAMENTO
VAWR' DO INSS
VALOR OUTRAS ENTIDADES
VALOR ATM/ JUROS/MULTA
VALOR TOTAL

2.•02
12/2013
12015253000118
19/02/2014
19.987,61
0,00
0,00
19.987,61

--------------------------------------------._--

DOCUMENTO: 021901
AUTENTICACAO SISBS:

4iJ

9.A07.73B.086.269.7f5

MINIsTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
lNSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -lN
SECRETARIADA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -S'

-.-;1"

PI#\f1!>Í!1fCM ~_

"'""'''''''''''''''''"''''''''''"''' GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3-CÓDIGODE
PAGAMENTO

2402

"

'4 - COMPETINCIA

2013 112

5 - IDENTIFICADOR

12.015.253/0001-18

I - NOME ou RAZAO SOCIAL IFONElENDEREÇQ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
.RUA HILDA CRUZ
SAO LillS DO CURU

.

CEP:
(
,

.

)

6 - VALOR DO INSS

19.987,61

"

CE

.
\

\

,

2 • VENCIMENTO

:

(Uso cxcrus;vodo INSS)

9 - VALOR OlITRAS
ENTIDADES

,-

ATENÇÃO: É vedada a ulmzaçoo de GPS para" recothimenlo de rec:elta de valor infeJior
ao eslipulOOo em resolução pullflCBda pelo INSS, A rec:elta que resultar valor infenor
deverá ser adicionada à contribuição 00 importância
correspondente
nos meses
subsequentes, alé que o total seja igualou superior ao valor mlnimo fIXado.

Valor Patronal:

-

IO-ATMIMULTAE
ruROS
li-TOTAL

19.987,61

15.128,97
5,814,92
956,28

Contrib. Empregados:
Salário Família
Licença Maternidade
Base de cálculo:

0,00

12- AUTENTICAÇÃOBANCÁRIA

0,00
70.302,06
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PREFEITURA DE SÃO Luís DO CURU
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60v. nunic. d. S~O Luís do Curu - Exerc 2014 - FMS
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Vl. •.•.•..•.•.
6.329,14
17/0112014
VALOR PAGTO •.........•.• RS ó.329,14
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De ,10
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REST. P6. 2013 09 02, 10 301 0021 2.041 3,1.90.13.00
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FnS
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Ch: 011701 VI•.••.••••.• 13.962,70
Font••••. : S.FAMíLlA
Ti: 17010001 VI•••.•.••.•....
220,36
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QUI

quantidade unidade es~cificaçlo
1,0000 UNIDADE OBRIGAÇõES PATRONAIS (referenf. dezembro de 2013.1
VAL.OR L.IWJIDADO,

de

-- Fm~;

.._-------_._.- .. _----_._-----

ç a [)

D A

valor unitário
14.183,Ob

valor total
14.183,Ob
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A33R171120357871lO16
1710112O1~ 11:30:03

Em~od~comprova~es

SISBB

-

SISTEMA

DE INFORMACOES BANCO 00 BRASIL
- 11.30.03
39616C3961
SEGUNDAVIA
0001
ccrfPROVJ\NTE
DE ()AGAMEtITO
HINISTERIO
DA. PREv:IDENCIA
:E ASSISTENCIl.
SOCIJU.
INSTITUTO NACIONAL .00 SEGURO SOCIAL
GUIA DA. PREVlIr:::NCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: FMS-SAO LUI-fNS
BLATB
AGENCIA:3961-6 ca:ITA:
10.352-7

11/01/2014

-

AUTOA7END~

__

-

OODlGO

,..------._----_.

DO PAGP.MENTO

24.02
12/2013

COMPETENCIA
IDE:NTICAOOR
DATA .DO PAGAMENTO

12015253000118
11/01/2014

VALOR00 INSS'

"20.291,34

VALOR CXJTRAS £NTInADES
VAl.OR ATM/JUROs/MULrn
VALOR TOTAL

0,00

0,00
20.291,84

DOCUMEh~O: 011101
AUTENTICN:AO

SISBB:

8.FBl.39A.259.2SD.131

..,'

~S_

3-c6DIGODE

2402

MINISTÉRIO DA PREVIDÊN~
SOCIAL - MPS
I!AG~MENTO
INSTITÓTO NACIONAL DE SEtiuRO SOCIAL - IN
. SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENClÁRIA'-SI
~ - COMPErtNCIA

.:r: ..
(/j~'
•.
~~.

•."."',.,.,.,.,"" ••..••""'" GUIA DA PREVIDÊNCIA

-

SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZAO SOCIAL IFONElENDEREÇO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
.RUA .!DLDA CRUZ
SAO LUIS DO CURU

,

5 - IDENTIFICADOR

2013 /12
U.015.253/0001-18

6 - VALOR DO INSS

20.291.84
;'c."

CE

çEP:
.

,

I'

'.

2-VENClMENTO
(U$oexcrus;vodo INSS)

9 - VALOR OUTRAS
ENTIDADES

ATENÇÃO: É _
a utilização de GPS para' recolhinlento de receita de valor Inferior
ao estiptJlado em resolução ptJb1iCada pelo INSS. A receila que resuilar valor Inferior
deverá ser adiciOnada. à contribuição
ou importância correspondente nos meses
subsequentes, até que o total seja igualou superior ao valor mínimo fIXado.

IO-ATMlMULTAE
.:uROS

V2Ior Patronal:
Contrib.

Empregados:

Salário Família
Licença Maternidade
Base de cálculo:

0,00

11- TOTAL

20.291.84
12- AlJTENTICAÇÃO BANcÁRIA

14.252,82
6.329,14
290,12
0,00
66.230,34

https:l/aapj .bb.com.bT/aapj/notici a.bb?tokeilSessao=4a08a22a4f848c923
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PREFEITURA Df SÃO Luís DO CURU
Sov. Munie. de
RESTo P6. 2013
DOCUM, CAIXA.:
CREDOR•••••• ,:
Fonte •••• :
DATA PA6TO••• :

S!o luis do Curu - Exere 2014 - FMS
09 02. 10 302 0024 2:04; 3.1.'Ir!.13.00.FMS.
17010002
EMPENHO: 02120062
INSS- INSTITUTO NACiONAL DO SESURO SOCiAL.
MHC.COMPlE Cn: 011702
'11. •••• ; •••••• 3.927,16
í7101!2Q14
VALOR PA6TO•••••••••••••
R$ 3.927,76

OOV. nunle. oe ~ao LU1S ao Luru - txerc

LV1~ -

tna

REST. P6. 2013 09 02, 10 102 0024 2,041 3.1.90.13.00
DOCUH. CAIXA.: 11010002
EMPENHO: 26060016

FMS

CREvOR•••••••
: INSS-INSTiTUTO NACIONAL DO SEGURO.SOCIAL
Fonte •.•• : MC.CONPLE
Ch: 011702
'11. •• : ••••••••
1.066,65
DATA PA6TO••• : 1710112014
VALOR PAGTO•••••••••••••
R$ 1.066,65

60v, Hunie. de
OOCUM. CAI XA,:
CREDOR••••• ,.:
Fonte •••• :
OATA PA6TO••• :

,
~-'.

~,

S10 luis do Curu - Exere 2014 - ,MS
í70lC'002
EXTRA-ORÇA~EHTARIA
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SE6URO SOCIAL íINSS)
MAC.COMPLE Cn: 011702
'11. •••••••••••
2.001,76
!7I01120H
VALOR PA6TO••••••••••
, •• R$ 2.001,16
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SUBEMPENHO

::ü_

I()!

'C11'CII ::~~~:

17/01/2b1<

DATAI

do Cur'u

F'unde Municj.pal de Sa(~e
Exev'cicio de 2014

Doe.Caixal

17010002
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I'IOTA DE EI1Pf.:NHD ..••
DATA DO EI'IPEI"HO •....

2f:lOóOOló

MODA!...IDADE...

28/06/;:;~Ol:)

E~St

i iO,'d. i

\lO

:j

CF(ED()fL
EW.":EC;O....
C ..
~ ..
P ..J

I~I~;S-.nISTITUTD
l'IACIOH"'''_ DO SEGUFW SOCIN.
FORTAL.EZ,o,...CEI,rnW ...FOF(TAI...EZA ...CE
60000 ....
0()O
29 ..
979 ..
036/0042-19
FONE
.
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ECOHô~IICr,

O? 02..
10 302 0024 2 ..
044
3 .. :1..?O .. 1::l.00

D E 1'1 O ~I S T

SAl..DO

I~ A T I V O
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D A
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D O T A
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P<;\ÇJ<':\fn£.:.ntode

r,.€.~~~t.D"3

a

pi:\gar'

rei:el'"entc::.:.

de

d€~zt~mbr()

;~()1~)"
: :::: :::: :.-:::::: :::: :::: :.=: ;::: :::: :::: :::: :::::.-= :-.:::::: :::::;:: ;::: :::: :::::::::::: :::: :::: ::-.::.-.::.-:::.-:::::::::: :::: :::::;:::.::::::::.-:: :::::::: :::::.-:::::::::: :::: :::::.-:::::: :::: :::: :=: ::-.::.-::=::::::::::::::::
:.-::::-.:
::-.:::::
:::::::::::::
::::::-.:
::: :=: :::: ;::::::: ::;: :::::::: ;.-.;:::: :::

d (~ ;~OjA •.
f~l.lt(),...i.Zll

...._ .._

_

_

_

~

Ordenador

, ,....-.:

. I:

.,.,•

..•.....

(ia d~s~)e~;a

, ::-

JDE

u :[:

DIE::

~;;::
11:::
E,

C~ LII

:u:: JO d::"b ç;::: .;;:~:!iiD

-r C~E.

.~"t,

d~.)<:;:~

<:::1' :u: «,j(;)< :11.. :;;-;'

lF"Il':~1IG Il':'k w;~:

CE~(":\I"á

ITlul1:ic:irl~:\l °dE.\ S~~D r..u:ís
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drJ

GDVf~~rn()

CU.I'"l
..t

02/01/2014

DATA,

l~xelrcicio de 2014
:;;: :::; 0.0: .:.: :::: :::' ,o::. :.: "':.:".::'

;" ••~: "; :::-::- :"-::::::::_ o::: :.:::.::":::

'::: :::::::::::.: ::,";.:::_:::';;

::-;:::::::.

::-: .:::::::::::::::

.::::::. :'::: :::::::::.

EJ~PENHO
EXERCiCICl ..•••......••
NOTA DE EMPENHO •••
DATA DCl EMPEI'IHO ..••
Cf(FY\OI~•••..
1:::1-1:\.
_..!(EÇO..
.C.N.P ..

;-~:.:::::

:.'.:_:::",::

::::. -:::::'::::.

::._:":::::::- __ =:.. ~ •• :::::.:;- :":" :::,:::":.:':

::::::::':::::

:::-::.::::::::

':' ::.:;::.:::~

ClI~ICJI~IAl:.

2013
02120062
02/1;U;;~013

.~

MODALIDADE •..

estimativo:

IW:;S--:I:I,nTITUTD
I'IACI(JHAL DO !3EGUf::O SOCIAL
FOfa ALEZA._.CEI~TI:(()--FORr ALEZA:-CE
60000 ....
000
29 ..
979.036/0042-19
FONE

J:...

( 085) 261-6488

:::::.-;::::::::::::::.:::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'.:::::::::::::::::::::::'.::::::::::::::'.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::-.::::::::::::'.::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::-.:::-.::::::.::::::::::::-.::::::::::::::::::::::

C L A S S I F I C A ç ~ O
UI-IIDADE (J1:(l;f'lI~EHTM(IA"""""
•• " .. " 09 O~~..
FI.J1'IC.1::'F:OGF:AM,HIC,o,
lO ::;0200;,4 2. 04iJ
CATEGOI'<IA ECmKH1ICA" •••..
~;.l ,,90,,13 ..0()
._•• _ ••••••••••••

-

'.~

._ •••••••••••••••••

'M' _ •• _ ••• __ •••

•• _ ••••••••

_ •• _ ••••••

M '_

•• _ ._ •• _ ••••••

D A D D G
quantidade unidade e5p.cificaç~o

i,OOOO UNIDADE OBRIGAÇõES PATRONAIS

_ ••

••• _•••••••••

_

••••••

D A

_

~ R ç A M E H T A R I A
Fundo

•• _ ••••••••••••

_

•••••

_ •••• _

Munici.pal

•

L'I QUI

••••••••

_ •• __

•• __

de

•••••

Saúde

_ ••• _ •• _ •• _._

••••••

_._

- FmE

._ ••••••••••••••••••••

_ •• _

valor uni\ária

valor total

3.927,78

3.927,78

,•"'

,.

;

..
I L._.

•••• __ o __

D A ç ~ O

d,? 20:l4 ..

\ i

•__

o ._

••
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11.
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de 201Q

EXERCiCIO"" ••• """"
DATA DO EMPENHO.".
CI':FY"m,:••••
E:rL _f(EÇO."
C .1'1. F'";.I"",,

=: =-.:::.": =:: =:: :::::::: =:: ::::::::
EI1f"EI'IHO
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UHIDAD[ m<:~;!WIF.TITAI,(IA"""""•• """
CATEDDRIA ECm~ôMICA."" ••
.-

_ •• -".~"

_.

-

-~

~ •• _ ••••••

--

_

•••••••••

-_.-

O? 02.
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--
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._
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'_
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._

••
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_•• _ •• _ ••

D A

unid.de especi!icaçle

1,0000

_ •• _

•••

•• _

ç ~

•• _

~_._

w_

~ •• _k

__

•__

••

-- ~- -- _ .. -- ---_.- ----_

1''''''Far~ DE

oJ'~"US

CAf.;nm

..

valer tetal
1.0b8,85

2011.1"

-- ----_._--- -_ ..- _. -- _..
';

SOUSA

I...J:OUlPAHTE

l'
o.

,o

J
-

.

••• _

O

1,,068.85

-- .... -- ..- ..----- -- -- -- -- -- -- ..

•• _ •• _
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valer unilárie

UNIDADE. OBRI6AÇõES PATRONAIS
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DE INFORMACOES
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SEGUNDAVIA
CX»fi'ROVANTE
DE PA'GI\ME:NTO
MINISI'ERIO DA PREVIDENCIA '£ ASSIST£NCIA
INSTITUTO NACIONAL 00 SEGURO SOCIAL
GUIA Il1\ PREVIOEN<;IA SOCIAL - GPS
CLIENTE: íMS-SAO LUI-FNS BIl-!AC
AGENCIA: 3961-6 CONTA:
10.354-3

0001
SOCIAL

.._-------_._---_._------

COOlOO DO PAGAMENto

COMPETENCIA
IDENTICJlJX)R
DATA 00 PAGAMENTO
VALOR 00 INSS
VALOR OUTRAS ENTIDADES
VALOR ATM!JUROS!MULl'A
VALOR TOTAL

011702

2402

1212013

12015253000118
17/01/2014
6.998,41
0,00
0,00
6.99B,H

,---,---------

AUTENTICACAO SISBS:

E.9AO.4SA.6BC.SCl.09D

.~)"
....
~?

17Jt)112O'411~7

BANCO DO BRASIL

AUTOArENDIMENTO

3961603961

DOCUMEhiO:

.A33R17112W51819013

de. comprovantes

3-CÓDlGODE

~~.wQAt

,,,",u",,w<..-,,,,, ___

2013 112

_

GUIA DA PREVIDENCIA

SOCIAL - GPS

12.015.253/0001-18

5 • IDENTlFICAOOR

1 - NOME OU RAZAO SOCIAL IFONFJENDEREÇO

SECRETARIAMUNlClPAL
.RUA HllDA CRUZ
SAO LUIS DO CURU

. (

2402

PAGAMENTO
MINIsTÉRIo DA PREVlDÊNCl.(\ SOCIAL - MPS
INSTITIJTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN c
SECREf ARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA -SI ~ • COMPErtNCIA

6.998,41

6 - VALOR DO INSS

DE SAUDE

7

.

CE

.CEP:

.)

,

-'

,

2 - VENCIMEN'f()

9- VALOR OUTRAS

(Uso cxclu.'livt>
do INSS)

ENTIDADES

ATENÇÃO: É vedadaa utilizaçãode GPS para 'recolhimento de receita de valor inferior
ao estipulado em resolução publ'iC3dapelo INSS.' A receita que resultar valor inferior
deverá ser ad~
à contribuição ou imporlãncia correspondente nos meses
subsequentes, até que o total seja Igualou superior ao valor mfnimo fixado:

10 - ATMlMULTA
JUROS

Contrib.

Empregados:

Salário Família
Licença Maternidade
Base de cálcnlo:

E

ll-TOTAL

6.998,41
12- AUTENTICAÇÃO

4.926,87
2.118,26
46,72

Valor Patronal:

0,00

BANcÁRIA

0,00
22.894,48

https://aapj.bb.com.br/aapj/notieia.bb
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CREDOR.,
: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Vi. ....•••.... 2.500,00
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60v. nunic. ó. 5;0 Luis do Curu - Exerc 201. - FMS
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DATA PASTO .•.: 17/01/2014 VALOR PAGTO ....•...•...• R$ 3.379,20
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VALOR •••••••
MODALIDADE

[)f,Çt-,I'IE~ITt,RI,~...............
Co? 02 ..
:LO :':í.O:l. 00;,:1, ;:: .. Of.n

_

••

-

•••

-.

""

._.

'-'

'_

••

_ •••••

_ ••••

-

._

••••••

_ ••••••••••

_ ••

-

._

••

_ •••••

_

•••••••

__

•••••••

_ •••

_

•• 0 ••••••••••••

(

_ •••

261-6488

0851

_ •••

_

••••

_.

__

••

_.

_ ••

_."

PI"'()qI"(':\,niü Saúclf:~

d~':l,

P~;)F

....

,_-o ._.

"

S(~ÚdE' ._. Fms

(j(.:.~

Fun c:icH1arnen to. do
Oblriqaç<:)E'S

_ ••

estimativo

••

l"It.l.n:i.c:i. p<:..l

F .:úld. :I. :i. ~i,
_ ••••••

56.obo,oO

, O ~ ç A M E N T A R I A
Fundo

1"-...•,IC ..F'FTlGPt-d'I(',TIC,;

• _ ••

RS

II'I~)'3"'HISTITUTO
HN':IDI'IAl..
DO ~3EGUI~O SOCIAL.
FDF<TALEZA"'CEI'ITf<O-"'FOF<TAI...EZ.Á'-'CE
600()0-,()OO
29.979.036/0042-19
FONE

C L_ A S S I F' I C A ç ~ O
l" 'lD"DE

••::- ...•••.••.••••.•••••::::::'::::.:::::::::::::::::::;::::::;::;::::::::::::-:::;::::::-..:;:;::::::

F'(':\ tl"Drl(":).i ~~
.
_ •• __

._.

,_,

_'_0

_

••

_.

O'" ••

_

'_"_'

',_

••

_ ••

_ •••••

,._

•••••

_ •••

_

•••••••••

_,

• __

• __

•••••

•••••

_ ••••••

, ••••

_.

D I S C R I M I N A ç B O
quantidade unidade espEcificaç:o

, 1,0000 UNIDAD OBRI6AÇõES PATRONAIS
..........- _............ .._._._- ._._
_ ..~.--._
_
-._..

valor unitário

vaior total

15.808,45

15.808,45

"'

"0

._,

'_

•••••

_

•••••••

D A
VALOR

LIQUIDADD=

_

•••

__

••••••••••••••

_

••••••

L. I

__

••

__

._

QUI

•••••

_

••

_.

__

o

._.

D A

"_"

_

•••

ç

'_

••

_

••••••••••

_.

'_',

••

_

••••••••••

_

••

_

••

_.

__

._

B O

15 ..
808,45

..-.._

_,_
MARIA

J.I) _._ ~_

DE JE~~~CASTPO
L I G1UI ;)AI'iTE

SOUSA

_

..

•
•
'

••••

•

••

_

••••

~

•••

_

••••
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NOTA

DE

PAGTO
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,
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-- ,
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. , ..:.
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,

EXTRA-DR9_

C'::.\i:\I"A

G(Jv(.:.~r'n{) IYfunic::i.p.i:\l
Fundo

df.'~

I...u:í.~; do

B~{()

DATA ::

1"'ll..ln:i,c::i.p~;\J. d(;.~ Bal:'.d(~~

.'j

l~xef'cicio de 2()14

:::::::::::::-.::::::;:;:::::::;-:::::::::::::::::::::::;:;;::::::::;::::::::::::::::::-.;:;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::;::-.;::;::::-.;:::::::::::::::.::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::;::::::=;:.~:::::::::;:::::::::;::::::::::;::;:::::::::-.::::::::::::::::::

C;ONTAh .•

nn".unu.nn

•••

Realizável.-pagameI1tc)s

,

antecipados

~:;i;l..f-)PI Cl---F,o,l~:é I...I i;
CI',EDcm""" .. ,,",, .. "
" .. II'I~;~:;'-'II'I~;TITUT(l I'IACIOHAL DO ~;EGUPO ~;OCltlL
E:HDEW;:ÇO"" " • " .... " .. " " "" Fora ALI::Z(.,'-'CEHTI,()---FOf(j'(~I...EZA""CE 60000-.000

C"H.P"J"••.•..•........
"..29.979..
036/0042-19
DATi; ..•................••..•......
V(.\l...cm TOTAL .. """""

FONE ( 085) 261-6488

:I.0/0:?/~~O:l.
,~
.. """

R$ 6 ..
568,05
("lj
.. .

-l-""
. •.)

PP"
.•.. - ,:(

i .:>

(!~ej.s

Cin
_.
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,~;,

<;"

HAHCO/FClHTE:

CHEQUE/r~EFEK:r;,:I'IC:r
A

l'TI~

()()Oli ~.',O
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1'1 i ll!
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MINIsTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDm'lCIÁRIA -S
./

,:rot!A£

."""'''''''"'''''m'''''""",

3-CÓDIGODE
:AGAMENTO

~ - COMPETilNCIA

2402
2013 /11

A

GUlA DA PRBNIDENCIA

SOCIAL - GPS

5 -IDENTIFICADOR

12.015.253/000 1-18

1. NOME OU RAZAO SOCIALIFONElENDEREÇQ

SECRET ARlA MUN1CIP AL DE SAUDE
.RUA HILDA CRUZ
SAO LUIS DO CURU
CEP:

6- VALOR DO INSS

22.658,21

9 - VALOR OUTRAS
ENTIDADES

0,00

CE

2-VENClMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

I\TENÇÃO: É vedada a

utilizaçãode GPS para recolhimentode """"'" de valor inferior
ao estipulado em resoluçao publicada pelo INSS. A receita que reSultar valor inferior

IO-ATMlMULTAE
JUROS

deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses
:Ubsequentes, até que o tolal seja igualou superior ao valor mlnimo fixado.

li-TOTAL

Valor Patronal:
Contrib. Empregados:
Salário Família
Licença Maternidade
Base de cálculo:

," .
22.658,21

17.073,56
6.568,05
983,40

12. AUTEN11CAÇÃOBANCÁRlA

-

0,00
79.338,27

';:
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,

..

..
,

..

,

•

~\,

j.
j. ~

".

A33T0612-11975762006
O6JOSI2014 '2:17:23

Extrato cOl)ta cqrre.nte

1!.J

;

..

Clhinte - Conta atual
Agência
'Conta corrente
PertÕdo"doexbato

3961--6
1504-0 PREFMUNS L CURU"FPM.
O~014 .•

lançamentos
Dl. movimento- Dl balancete
3110112014

Hbtórfco
saldo Antena

05J02J201~

+ TE[)"Crédlto

05J02I2014

+ Transferência

em Conla

05J02J2014

+ T ransrerênc:ia on lne

05J02I2014

+ Transferenda

05102120:'14

. +'Transferênda

00 Une
on line

0510212014

+ Transterência

on Jine

05/0212014

+ Transf~rxia

OAli1e

05J02J2014

+ 'r raMferênda.

on line

'TED

: 05J02I2014.

+'Tar

05J02f2014
0510212014

Oocmo: Eletrônico

• BS"CP.Admin

Supremo

06J02I20H

+ T ransferéncia'

. 0610212014
. 100212014

+ T ransferéncia

ao lna

1010212014
1010212014

+ TED-Crédito

em.Conta

.~~ Judiciaj.Ba~Jud

1010212014
1010212014

+ Transferência

1010212014

+ T rans1erência on- tine

1010212014

+ Transfetênci<:i,on

10102120104

+ Transfer~nCia

1010212014

.+ Transferênciaon

on Une
line

on Une
line

+ TransferêOcia on.l!oe

1010212014
10lO2I2014

+ Transferência

100212014

4 l.ransfereilCíã.oo

lií1e

101021201 .•

+ Transferência-on

line

101'021201"

+ Transferência

on me

10i02I2OH

+ Transferência,

00, line

1 0i02I2014

+ Transferência

o,di'ne

10102/2()1''

+ Tran~ferência

on tine.

1010212014

+ Transferência

on line

. 1010212014

+ 1lansfet'ência.

on line

10102I2OH

.•. Transfe~

~

10102/20 ••.•

+ Transfer.ência on line

on line

fine

1010212014

.•.Transferência

cnllne

1.010212014

.•. Transferéocia

ooline

1010212014

+ TranSferêndaon

10i02I2014

+.Tr.an3fetêncià

Iile
on tne

:+ Transferência'on

10/0212014

line

COT Â OAF.DEBITO'

1010212014

COTA OAF-DEB1TO

100212014

COTA OAF-DEBITO

{0I0212014

'COT A DAF-DEBITO
COTA DAF-DEBITO

•

1010212014

G.OT A

1010212014

..<:i

OAF.DEBITO

100212014

BIoq Judk:ial-Bacen

1010212014

Contrib Entidade Classe

1010212014

Oéb autorizado

1010212014

88 CP Admin Supremo

Jud

em Conta

11/0212014

+ Transferência

on line

1110212014

+ Transferência

00 line

1110212014

.•.Transf~ência

on line

.•.Transferência

on line

1110212014
10 1110212014
11'0212014

+ TrahMerênoa

on line

+ Transferl\nda

on line •

1110212014.

+ TransferêrK:!a

on line

1110212014

+

Transfer~ncia

on line

1110212014

+ Transferência

on rirle

1110212014
11102/2:)14

.•.Pglo conta agua
.•.Pgto conla égua

1110212014

+

https:II,'

,-

•

88 CP Admin ",Supremo
on 1t1e
. FPElFPM
FPeiFPM

. "010212014

1.01021201'4

'.').

on lne

Pglo 'conta

água

i:bb.com.br/aanj/notic1a.bb?tokenSes'Slu3';;S93bf3f5f81

b28db0743edca4b2r4 ..:' Oli/Ó3/20 14 . ',¥.;~c'

PREFEITURA DE SÃO Luís DO.CURU
OY. ~unic. de S10 Luís do Curu - Exerc 2014 - FMDCA
EST. PG. 2013 10 02. 08 243 0003 2.056 3.1.90.13.00 F~DCA
ncu~.CAIXA.: 10020079 E~PENHO: 02010047
lEDOR.••••.•: INSS-INSTITUTO NACIONAL 00 SEGURO SOCIAL
fonte•.•.: AClO SOCIA Ch: 021001 VI•.••.•..•.••.•I36.79

ATA~~il;6:::~~~~~~í~lf4
f~ÁL~~8~~~~Ô
..~!:::::::::::~i::i~:t~
--

--

-

.~-

~'t

DDCU~. CAIX~.: 10020079 .':
EXTRA-oRCA~ENTÁRIA
CREDOR.••••..: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSSl
Fonte••.•: fP~
Ch: 000850 Vl•.•.•.•.•.•.•.2IO.60
DATA PAGTO•.•: 10/02/2014
VALOR PAGTO•••••••.•••••••R$ 210.60
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RESTOS
NOTA
DE

2013
10020062

A PAGAR
SUBEMPENHO

Ceará
DATA: 10/02/2014
Governo Municipal de são Luis do Curu
Fundo Munic. dos Direitos da Criança e Adolescente
.
la. via
Exercicio de 2014
DOC.Calxa: 10020079
E M P E N H O

'NOTA DE EMPENHO
DATA DO EMPENHO

02010047
02/01/2013

o

R I G I N A L

MODALIDADE .. estimativo

CREDOR .... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ENDEREÇO .. FORTALEZA-CENTRO-FORTALEZA-CE
60000-000
C.N.P.J ... 29.979.036/0042-19
FONE C 085) 261-6488
C L A S S I F I C A ç Ã O

O R ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
10 02. Fundo dos Direitos/Criança e Adolescente,
FUNC.PROGRAMÁTICA
08 243 0003 2.056
CATEGDRIA ECONÔMICA
3.1.90.13.00
D E M O N S T R A T., I V O

D A

D O T A ç Ã O - em R$

,-','

SALDO ANTERIOR
489,35
ESPECIFICAÇÃO:

VALOR SUBEMPENHADO
.
489,35

SALDO DISPONíVEL
0,00
VALOR SUBEMPENHADO CR$)

pagamento de restos a pagar referente dezembro de
2013 .

489,35
o curu, 10 de Fevereiro de 2014.
Autorizo

!' I,';}',';

esponsável

Ordenador da despesa

~

i

(\f';~~,';!j:.~t;.~JiltfdilÜ~~~~~~~.~it'3~t~'
~~,,:~"'"L,:~:C:
,~~:~::~_'~i:-'o;, •;:' '" !~

. ..=.-:- •.

.kJc;?~;;'!i!:'
NOTA

DE
DE

LIQUIDAÇÃO
10020018
RESTOS
Á
PAGAR

Ceará
Governo Municipal de são Luís do.curu
Fundo Munic. dos Direitos da Criança e Adolescente
Exercício de 2014
E M P E N H O
.EXERCíCIO
NOTA DE EMPENHO
DATA DO EMPENHO

2013
02010047
02/01/2013

o

DATA: 10/02/2014
la. via

R I G I N A L

MODALIDADE .. ~stimatívo

CREDOR .... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ENDEREÇO .. FORTALEZA-CENTRO-FORTALEZA-CE
60000-000
C.N.P ..J. .. 29.979.036/0042-19
.. FONE ( 085) 261-6488
C L A S S I F I C A

ç Ã O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
10 02.
FUNC.PROGRÁMÁTICA
08 243 0003 2.056
CATEGORIA ECONÔMICA ..... 3.1.90.13.00
D A

DADOS,.

O R

ç A M E NT Á R IA

Fundo dos Direitos/criança

L I QUI

D A

quantidade unidade especificação
1,0000 UNIDADE 08RIGAÇÕES PATRONAIS

e Adolescente

ç Ã O

valor unitário

valor total

489, II

489,ll

VALOR LIQUIDADO: 489,35
são Luís do Curu, 10 de Fevereiro de 2014.
NISIA MARIA CIPRIANO GOMES
LIQUIDANTE

.~
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NOTA

DE

PAGTO

EXTRA-ORÇ.

10020079

ceará
Governo Municipal de São Luis do Curu
Fundo Munic. dos Direitos da criança e Adolescente
Exercicio de 2014

DATA: 10/02/201l
la. vi ê

'.

CONTA

consignações
I N S S-FOPAG

CREDOR
ENDEREÇO
C.N.P.J

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
FORTALEZA-CENTRO-FORTALEZA-CE
60000-000
29.979.036/0042-19
FONE' ( 085) 261-6488

DATA
VALOR TOTAL

10/02/2014
R$ 210,60 (Duzentos

e

Dez

Reais

centavos).
BANCO/FONTE
FPM
OBSERVAÇÕES .."

VALOR

CHEQUE/REFER~NCIA

000850

210,60

.." ,

referente dezembro de 2013.

FRANCISCA DE SOUSA ABREU
TESOUREIRA CPF N° 495.541.743-49

,

.f
,,'

"

't;.

..••

.J

7
:

a

$"

.,

,

e sessenta

.

..,.
,
-.-)- O,"'
~,-;

A33G101252938162005

Boa-tarde.

1010212014 12:59:48

Pagamento de convênios/títulos

MAURlTANIA,
seu üttimo
acesso foi em
10/0212014 és
12:26:53 •

••..ao

com débito em conta corrente

numero 274.

BISBS
- SISTEMA DE INFORMACOES
BANCO DO BRASIL
10/02/2014 AUTOATENDlMENTO
- 12.59.48
3961603961
0001
COMPROVANTE
DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA
E ASSISTENCIA
SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL 00 SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA
SOCIAL - GPS
CLIENTE:

PMSLC

F K A 5

AGENCIA: 3961-6 CONTA:

24.001-X
2.402

COOlGO DO PAGAMENTO

12/2013
13815241000108
10/02/2014
136,19
0,00
0,00
136,19

COMPETEHCIA

IDENTICA.OOR
DATA DO PAGAMENTO
VALOR 00 INSS
VALOR OUTRAS ENTIDADES
VALOR ATH/JUROS/MULTA
VALOR TOTAL

DOCUME~O: 021001
AUTENTlCACAO
SISBB:

D.1AC.E4F.392.6Al.FOE

Página 1 de I

:: Site Contabil- GPS ::..
MINISTÉRIO DA PREVIDÉNCIA
INSTITUTO NACIONAL

E ASSISTÉNCIA SOCIAL.

DO SEGURO.~OCIAL

MPAS

03 Código

de Pagamenlo

2402

- INSS

04

Competência

2013/12

1 Nome Razão SodallFonelEndereço
,ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

05

IdenUficador

13.815.247/0001-08

06

Valor do INSS

666,79

~UA. ROCHAEL MOREIRA

07

,ÃO LUIS DO CURU' CE

08

::EP

09

GUIA DA PREVIDÊNCIA sbêlAL

- GPS

2 Vencimento (Uso do INSS)

10 Atm.

ATENÇÃO: ~ vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor
inferior ao estipulado em Resoluçao publicada pelo INSS. A receita que resultar valor
~ferior deverâ,.ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos
(neses subseqUentes, até qtle o tolal seja igualou superior ao valor mínimo fixado.

Assinada por

Valor de Outras Entidades

11 Valor

Multa e Juros

666,79

Total

12 Autenticação

Bancária

J6055391 FRANCISCA DE SOUSA ABREU

1010212014

J8121155 MAURITANIA

101021201412:59:48

NUNES DE MELO $AMPAIO

12:58:21

Transaç.êo efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8121155 MAURITANIA NUNeS DE -MELO SAMPAfO.
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PREFEITURA DE SÃO luíS __DO_CURU
tvV. ~uftic.~E.5!o Luis tio Curu - E~erc 2014 - F~DCA
RE5T. PÔ. 2013 Iv 02. 06 243 0003 2.05b 3,1,90,13.00 FMOCA
jOCU~, C~IIA.: 1001017! EMPENHO: 02010047
CREDOR •••••• ,:
Font, •.•. :
Fonte •.•. :
DATA PABT:i ••. :

I'>,.

-,-~

-

-

IHSS-iN5TITUTO
NACIO~AL DO SEôURO SOCIAL
FPi!
C~,: 000550
VI.........•....
3!0.15
S.FAMíLiA
TI: 10010095 VI •••.•..••.•.•.•
33,lb
10/01/2014
VALOR PASTO •.••••.••••.•••
Rl 370,31
-

...--6~•.'~cnl;.de

---

---

-_.

._.

-

__....

510 Luis do Curti. Em( 2úJ4 - FMDCA
DOSClM, CAllA.: 10010171
EITR!\-ORCAMENTARIA
CRED~R .••.•••
: 1.!,S5-!1J5TlTL'TO NACIUIIAL DO ,E6URO süem lioS51
. Fonte
. •.•• : FPM
V1.••••.•.••.•.••
~~4
2'
Ch: (JúOB5ú
1, , ,
DATA PA6TO ••• : ;O/0l!2014

VALOR PA6!O .••.••.•••..••..

I

\,

. -~.'

R~ '24
-4
I .,L.

.

-~_"':"~

~'-

~

-

,

::;;:~
{)l

Ceará

:1_~:~:I;

~

GOV(-?I"no Mun:lc::i.(){":l.l d(0 S~':'(D Lu_:[~~~cJo Curou.
FundD

1~'lun:i.c.. dDs

D:i.f"l::~\:i.t.C)s

da

DfYfA::

l~xel~cl(:i()de 2014

D()c ..Caix(;\~
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ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SECRETARIA

PROCESSO Nº 100048/14
Nesta data, faço a juntada ao presente processo, da Justificativa,
apresentado em 27/08/2015, pelo(a) Sr(a) DANIELLE ROSE
UCHÔA NUNES, protocolado nesta Corte de Contas, sob o
No. 100048-1/14.
Certifico, com base no Certificado de Publicação de fls. 994, que
a aludida Justificativa foi interposta dentro do prazo,
estabelecido no art. 5º, inciso III da Resolução nº 02/2002,
tendo em vista que o encerramento deste ocorreu em
28/08/2015.
Encaminhem-se os autos ao gabinete do Excelentíssimo senhor
Relator da matéria, conforme distribuição registrada nos autos.

Em 1 de Setembro de 2015
SECRETÁRIO

ANA CLAUDIA DE CARVALHO PINTO

Av. General Afonso Albuquerque Lima, nº 130 – Cambeba Cep: 60.822-325 - Fortaleza-CE
www.tcm.ce.gov.br

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE CONSELHEIRO MARCELO FEITOSA

DESPACHO

À DIRFI, para Informação
Complementar.

Viviane Férrer Almada Rodrigues
Chefe de Gabinete

De ordem do Relator – Portaria no
001/06-GAB/MF.

Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130 – Cambeba – CEP 60.822-325 – Fortaleza-CE
www.tcm.ce.gov.br

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

CONTEÚDO
TEMPORARIAMENTE
INDISPONÍVEL

Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130 – Cambeba – CEP 60.822-325 – Fortaleza-CE
www.tcm.ce.gov.br

1

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DITEC

__________________________________________________________________

DESPACHO
A Diretoria de Tecnologia da Informação – DITEC, mediante pesquisas e
verificações nos sistemas e conteúdo digital de processos em meio eletrônico, constatou e
confirmou a indisponibilidade de visualização do conteúdo digital de alguns documentos
anexados a determinados processos que tramitam em meio eletrônico.
Assim, tendo constatado a ocorrência da referida situação, verificou-se que tais
eventos decorreram de falha na solução tecnológica desenvolvida e implantada pela
empresa contrata pelo TCM/CE para fins de desenvolvimento dos sistemas, ferramentas e
meios necessários à tramitação em meio eletrônico dos processos de contas sob sua
jurisdição, tendo inclusive confirmado a irreversibilidade da indisponibilidade de
visualização de alguns dos arquivos.
De fato, a lacuna verificada no desenvolvimento da ferramenta tecnológica
impossibilita que, neste momento, seja acessado e visualizado o conteúdo/texto de um ou
mais arquivos eletrônicos anexados ao sistema no período de 1º a 17 de dezembro de 2015,
conforme a indicação visual em cores distintas na própria tela do sistema.
Destaca-se que, desde a data de ocorrência da falha acima citada, o presente
processo teve seu trâmite paralisado automaticamente, de modo que, somente a partir desta
data teve sua tramitação disponibilizada aos usuários do sistema.
Nesse sentido, convém destacar que, entre os arquivos verificados como
indisponíveis, podem constar os atos a seguir destacados, com indicação da respectiva área
responsável pela inclusão no sistema, a título de exemplo:
a) Gabinetes de Conselheiros e Auditores Substitutos de Conselheiros
(despachos e/ou acórdãos);
b) Gabinetes de Procuradores (pareceres e/ou despachos);
c) Secretaria (despachos, certidões, ofícios, entre outros);
d) Diretoria de Fiscalização - DIRFI (informações técnicas e/ou
despachos);
e) Jurisdicionados/partes (justificativas, requerimentos e/ou respectivos
anexos).

Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, 130 – Cambeba – CEP 60.822-325 – Fortaleza-CE
www.tcm.ce.gov.br
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ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DITEC

__________________________________________________________________
Desta feita, confirmada a efetiva indisponibilidade de visualização do conteúdo
digital de arquivos anteriormente incluídos nos autos eletrônicos, resta patente a
necessidade da adoção de providências que visem à reinclusão dos documentos que estejam
indisponíveis, a fim de recompor os autos dos respectivos processos e possibilitar a
retomada da regular instrução processual.
Por oportuno, enfatiza-se que as informações e recomendações constantes
deste despacho foram objeto de análise e discussão junto à Diretoria Geral, Assessoria
Jurídica e Secretaria, visando à plena elucidação das questões processuais decorrentes do
fato acima noticiado.
Como se sabe, em se tratando de documentos/arquivos pertinentes aos
processos de contas sob análise deste Tribunal, imprescindível se faz o cumprimento dos
princípios do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa, razão pela qual
devem ser adotadas as providências indispensáveis e necessárias ao saneamento da
instrução processual, ESPECIALMENTE COM A REINCLUSÃO DOS ATOS
IMPRESCINDÍVEIS AO REGULAR ANDAMENTO DOS FEITOS
PROCESSUAIS.
Com efeito, a título de esclarecimento, a Resolução nº 01/2002, em seu art. 3º,
§8º, na parte que versa sobre os procedimentos de instrução e tramitação dos processos de
contas, assim determina:
“§8º. Ainda que haja inversão da ordem processual, somente se decretará
nulidade se ocorrer prejuízo à parte.”
Do exposto, observa-se que somente se decretará nulidade de qualquer ato ou
procedimento em caso de efetivo e comprovado prejuízo à parte, não importando que
ocorra a inversão da ordem processual, cabendo ao relator a determinação das
providências necessárias a sanar as falhas verificadas, nos termos do art. 34 da
Resolução nº 09/2013, a qual dispõe sobre a implantação do sistema de processo
eletrônico no TCM/CE:
“Art. 34. Os casos omissos, relacionados exclusivamente a atos na
tramitação do processo, deverão ser dirimidos pelo relator a quem
competir a instrução do feito.”
No mesmo sentido dispõe o Regimento Interno desta Corte de Contas,
conforme o disposto no art. 94:
“Art. 94. Instaurado o processo, este será distribuído, nos termos deste
Regimento Interno, a um Conselheiro ou Auditor, o qual como relator
presidirá a sua instrução.”

Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, 130 – Cambeba – CEP 60.822-325 – Fortaleza-CE
www.tcm.ce.gov.br
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ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DITEC

__________________________________________________________________
Noutro ponto, insta salientar que, EM APENAS ALGUNS CASOS
ESPECÍFICOS, houve a indisponibilidade de acesso ao conteúdo do processo no
mesmo período em que houve intimação da parte para manifestação, inclusive em
data de publicação da intimação no DOE-TCM, de sorte que tal situação pode ter causado
eventual prejuízo ao direito de defesa, em face da ocasional e fortuita impossibilidade de
visualização de algumas páginas deste caderno processual.
Com efeito, caso se trate de processo em que o período de indisponibilidade de
acesso aos documentos coincida com período de concessão de prazo para apresentação de
defesa, sugere-se, que, após reincluídos os documentos indisponíveis no âmbito dos
setores internos, se for o caso, seja verificada a necessidade de nova concessão de
prazo às partes, a fim de lhes garantir o exercício do pleno direito de defesa,
garantindo-se, assim, a higidez da instrução processual sob ordem desta Relatoria.
Da mesma forma deve se proceder em relação à eventual indisponibilidade de
visualização de arquivos apresentados pelas partes, ou seja, documentos que foram
apresentados através de peticionamento eletrônico e que, nesta data, estão indisponíveis,
tornando-se indispensável a realização de novo chamamento da parte para manifestação.
Diante do exposto, tendo sido verificada a impossibilidade de visualização de
algum ou alguns arquivos constantes destes autos eletrônicos, e com o propósito de afastar
a existências de quaisquer máculas processuais, sugerimos que sejam determinadas as
providências/trâmites necessários à reinclusão dos documentos indispensáveis,
mediante envio dos processos às áreas/agentes responsáveis pelo ato que
porventura esteja indisponível, a fim de que haja a reinclusão do documento
indisponível, saneando-se as situações de indisponibilidade e prosseguimento do feito sem
quaisquer óbices.
Nesse sentido, para fins de reinclusão dos documentos faltantes aos autos, a
depender do(s) documento(s) eventualmente indisponível (is), o processo deve ser
remetido aos respectivos setores responsáveis por sua elaboração e inclusão, de acordo
com a origem/setor do documento não visualizado, ao qual competirá sua reinclusão nesta
oportunidade e posterior devolução do feito à Relatoria.
Por fim, colocamos à disposição toda a equipe da Diretoria de Tecnologia da
Informação - DITEC para fins de apresentação e resolução dos esclarecimentos e dúvidas
quanto aos procedimentos a serem adotados no âmbito do sistema de processo em meio
eletrônico.
Fortaleza, 01 de setembro de 2016.
ADALBERTO RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR
Diretor da DITEC
Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, 130 – Cambeba – CEP 60.822-325 – Fortaleza-CE
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ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE CONSELHEIRO JOSÉ MARCELO FEITOSA

PROCESSO Nº 100048/14
Considerando o despacho às fls. 1.171/1.173 da
Diretoria de Tecnologia da Informação – DITEC, em que
relata o problema detectado nos autos, in verbis:
A Diretoria de Tecnologia da Informação
DITEC,
mediante
pesquisas
e
verificações nos sistemas e conteúdo
digital
de
processos
em
meio
eletrônico, constatou e confirmou a
indisponibilidade de visualização do
conteúdo digital de alguns documentos
anexados a determinados processos que
tramitam em meio eletrônico. (grifo
nosso)
Considerando, ainda, que a mesma reconheceu,
nos seguintes termos, a paralisação do processo por
determinado período:
Destaca-se
que,
desde
a
data
de
ocorrência da falha acima citada, o
presente processo Teve seu trâmite
paralisado automaticamente, de modo
que, somente a partir desta data teve
sua
tramitação
disponibilizada
aos
usuários do sistema.
Em razão do problema constatado, acato a
justificativa anexada às fls. 995/1.167, retornem-se os
autos à DIRFI para informar.
Em: 27/10/2016

Cons. José Marcelo Feitosa
Relator
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PROCESSO: 10004814
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU
PREFEITO: DANIELLE ROSE UCHÔA NUNES
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO – PCG
RELATÓRIO COMPLEMENTAR Nº. 15572017
RELATOR: CONSELHEIRO JOSÉ MARCELO FEITOSA
EXERCÍCIO DE 2013
Informação da 3ª Inspetoria da DIRETORIA DE
FISCALIZAÇÃO – DIRFI, sobre as Contas de Governo do
Município de SÃO LUIS DO CURU, referente ao exercício
financeiro de 2013.
01.

DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Em cumprimento à diligência determinada pelo Relator, Conselheiro José Marcelo Feitosa,
com a convocação por Edital através de Diário Eletrônico/TCM-Ce), a Sra. Danielle Rose
Uchôa Nunes, Prefeita Municipal de São Luis do Curu, apresentou, através do Processo
protocolizado sob o nº. 1000048-1/14, conforme atestado à fl. 1168 e Certificado de
publicação às fls. 994, dentro do prazo estabelecido no art. 5º, inciso II, da Resolução nº.
02/2002, os argumentos e documentos, que julgou necessários para justificar e sanar as falhas
apuradas na Informação Inicial nº. 17100/2014 (fls. 958/988), anexada aos autos do presente
Processo.
É de bom alvitre salientar que diante do entendimento firmado pelo Pleno desta Corte de
Contas os Tópicos referentes ao Legislativo Municipal, devem ser tratados nas respectivas Contas
de Gestão, razão pela qual tais aspectos não serão abordados neste Relatório.
Esta Inspetoria após examinar os documentos e alegações em comento tem a informar o
que se segue:
02.
DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO
02.01. DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
No curso do exercício financeiro de 2013, a Chefe do Executivo Municipal realizou
alterações orçamentárias por meio da abertura de créditos adicionais, as quais são
demonstradas na Informação Inicial nº 17100/2014.
A análise procedida no aludido quadro resultou na constatação das seguintes
irregularidades:
- Os valores dos créditos adicionais suplementares apurados com base nas leis e decretos
divergiram das informações extraídas do SIM PCG;

Digitally signed by
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MAIA
VASCONCELOS:11
BARROSO:800139
851819
14
Date: 2017.02.02
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- O total das anulações apurado com base nos decretos divergiu das informações extraídas
do SIM PCG;
No tocante a esses dois pontos, a Defendente alega que deve ter havido algum equívoco
quando da análise por parte dos técnicos desse Tribunal, pois os valores registrados nos decretos
são os mesmos registrados no SIM-PCG. Anexando aos autos à fl. 1067 a relação dos Decretos
emitidos no período de 01/01/2013 a 31/12/2013 que autorizaram a abertura de Crédito
suplementar ao orçamento em 2013.
Examinado novamente os Decretos acostados aos autos, constatou-se que os Créditos
Suplementares autorizados correspondem a R$ 11.067.611,00 e os Créditos especiais R$
13.500,00 perfazendo o montante de R$ 11.081.111,00 de Créditos Adicionais abertos,
mantendo-se a diferença em relação ao SIM-PCG no valor de R$ 5.100,00. Ratificando-se
também o valor das Anulações de R$ 5.837.861,00 mantendo-se a diferença de 5.100,00 em
relação ao SIM-PCG que registra R$ 5.842.961,00.
- Ainda na Inicial verificou-se que não foi apresentado o cálculo do provável excesso de
arrecadação, em desobediência ao disposto no inciso V do art. 5° da IN n° 02/2013 deste
Tribunal.
Ademais, considerando a concretização do excesso de arrecadação ao final do ano de 2013
no montante de R$ 3.030.364,48 (três milhões, trinta mil, trezentos e sessenta e quatro reais e
quarenta e oito centavos), valor inferior ao utilizado como fonte de recursos para abertura de
crédito adicional, constatou-se que houve a utilização de fonte de recursos inexistente, ferindo a
legislação orçamentária;
Com relação ao excesso de arrecadação, a Signatária faz constar nos autos, fls. 1076/1078,
cópias dos cálculos efetuados nos respectivos meses em que houve a suplementação por excesso
de arrecadação. Estendendo-se em sua justificativa da fl. 1053 a 1059, a defesa esclarece que os
argumentos ora apresentados foram extraídos do Processo nº 7182/08 – Tauá, e que estes,
também citaram outros Processos de Contas, supostamente com a mesma similaridade, sendo
acatados naquela oportunidade por esta Corte de Contas.
Fazendo ilustração do seu próprio conceito do que é Excesso de Arrecadação à luz do art.
43 da Lei 4.320/64, citando apenas Receita Corrente e Receita de Capital (fls. 1057/1059), a
Signatária ressalta que a “metodologia adotada por esta Inspetoria em considerar o Excesso de
Arrecadação como sendo o valor da diferença entre o montante da previsão da receita e o
montante da execução da receita não é recepcionada pelo espírito da Lei n° 4.320/64, em especial
ao conceito trazido no Art. 43, § 3°, pois este entende o excesso de arrecadação, como sendo o
saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada.”
Prossegue a Defendente, “Infere-se daí, repete-se, que em momento algum o legislador
ventilou que o Excesso de Arrecadação seria a receita prevista, adicionada ao saldo positivo
das diferenças acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada, menos o
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saldo negativo das diferenças acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada,
pratica esta, ensejada pela douta Inspetoria.”
Após sua explanação a Defesa conclui com o seguinte texto:
“Dentro desta seara, é de fácil ilação que os Créditos Adicionais abertos utilizando como
fonte de recurso o "Excesso de Arrecadação", estão escorados na legalidade.”
Deve-se esclarecer que Excesso de Arrecadação, para fins desse artigo, é o saldo positivo
das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se
ainda a tendência do exercício.
Esta Unidade Técnica de Instrução Processual entende que a condição permissiva
estabelecida pelo citado dispositivo legal de que possam ser abertos créditos adicionais por
excesso de arrecadação utilizando-se o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre
a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício, deve ser
revista com prudência. Frisando-se que a apuração dos valores baseados na “tendência do
exercício” deve ser precedida de adequada metodologia de cálculo, que leve em consideração os
possíveis riscos capazes de afetar os resultados pretendidos.
Acrescente-se, ainda, a necessidade de um acompanhamento mensal pelo gestor público,
com o intuito de avaliar se o excesso de arrecadação estimado está se concretizando ao longo do
exercício, e se as fontes de recursos nas quais foram apurados excessos de arrecadação mensais, já
utilizados para abertura de créditos adicionais, permanecem apresentando resultados
superavitários, pois, caso contrário, serão necessárias medidas de ajuste e de limitação de despesas
que evitem um desequilíbrio financeiro e orçamentário das contas públicas.
Diante do exposto, verifica-se que a Defesa cumpriu com o disposto inciso V do art. 5° da
IN n° 02/2013 deste Tribunal, ou seja, foi apresentado, em obediência ao referido Diploma
Legal, o cálculo do provável excesso de arrecadação, contudo, cabe advertir, que o excesso de
arrecadação utilizado a MAIOR que o excesso efetivamente verificado ao final do exercício, pode
ocasionar um desequilíbrio financeiro e orçamentário nas contas municipais.
03. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
03.01. DA DESPESA ORÇAMENTARIA
A Lei Orçamentária Anual fixou inicialmente a despesa pública em R$ 21.926.200,00 (vinte
e um milhões, novecentos e vinte e seis mil e duzentos reais). Conforme dados do Balanço Geral,
após devidamente atualizada em face da abertura de Créditos Adicionais, o total de autorizações
orçamentárias importou em R$ 27.169.450,00 (vinte e sete milhões, cento e sessenta e nove mil,
quatrocentos e cinqüenta reais) confirmados pelo RREO.
Deste total foi executado o valor de R$ 24.998.502,56 (vinte e quatro milhões, novecentos
e noventa e oito mil, quinhentos e dois reais e cinqüenta e seis centavos) correspondendo a
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114,01% da fixação para as despesas, conforme dados do Balanço Geral, divergentes do RREO,
que consta a quantia de R$ 24.853.157,57. (vinte e quatro milhões, oitocentos e cinqüenta e três
mil, cento e cinqüenta e sete reais e cinqüenta e sete centavos).
Acerca da divergência apontada, a defesa alega constatar equivoco, por parte deste Tribunal
de Contas, pois foi informado que o montante de R$ 24.998.502,56 da despesa realizada
(executada) extraída do Balanço Geral, diverge do montante que consta no RREO que é de R$
24.853.157,57 quando o montante registrado no RREO é exatamente o mesmo evidenciado no
balanço, apensando aos autos, nesta oportunidade, cópia do Anexo 11 do Balanço Geral.
Deve-se esclarecer que o Anexo XI ora apresentado, embora registrando o mesmo valor
contido no RREO, diverge do Anexo XII, do Anexo XIII e do Anexo XV do Balanço Geral, que
registram como Execução Orçamentária o valor de R$ 24.988.502,56 (vinte e quatro milhões,
novecentos e oitenta e oito mil, quinhentos e dois reais e cinqüenta e seis centavos). Portanto,
ratifica-se o registro contido na Informação preliminar.
03.02. DA DÍVIDA ATIVA
No Município de São Luis do Curu, a arrecadação da dívida ativa alcançou o montante de
R$ 10.388,85 (dez mil, trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), o qual está
corretamente demonstrado no Balanço das Variações Patrimoniais e ratificado através de
Declaração (fl. 453), entretanto, o valor das inscrições contido na referida declaração não
confere com o exposto no Balanço das Variações Patrimoniais, desse modo, descumprindo a
IN n.º 02/2013 deste TCM.
Demonstrou-se no Relatório anterior a movimentação ocorrida nos valores que compõem
a Dívida Ativa durante o exercício em exame, considerando os dados do Balanço Geral e
Declaração contida na Prestação de Contas em análise.
Ressaltou-se que nenhum dos valores apurados confere com aquele extraído do Balanço
Patrimonial, no qual consta a quantia de R$ 1.568.222,33 (um milhão, quinhentos e sessenta e
oito mil, duzentos e vinte e dois reais e trinta e três centavos).
Da análise procedida, chegou-se às seguintes conclusões:
- Da previsão inicial, apenas o percentual de 34,63% foi arrecadado. Analisando este
resultado sob o aspecto do planejamento e da gestão fiscal responsável, na forma do artigo 1º da
LRF, fica evidente a desatenção e falha com relação ao planejamento, visto que a projeção do
ingresso da receita deve ser baseada em estudos na forma da Lei n.º 4.320/64.
- O saldo destes créditos encontra-se em aumento, indicando que não houve a
intensificação da cobrança da dívida ativa, mas a inatividade da Administração Municipal em
cobrar e recuperar esses direitos. Ressaltou-se ainda que na análise das Contas de Governo do
ano anterior situação idêntica foi detectada, concluindo-se pela reincidência desse resultado e
permanente omissão na recuperação desses valores.
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Assim sendo, salvo provas em contrário, verificou-se que não houve esforço por parte da
Administração Municipal em promover ações administrativas ou judiciais para recuperar esses
ativos, visto que os créditos estão aumentando sem que sejam levadas a efeito medidas
prioritárias para cobrança dos devedores da Fazenda Pública Municipal.
Acerca desse assunto a defesa se manifesta, a princípio, fazendo alusão ao valor da
inscrição, informando que houve um equívoco por parte do Setor Tributário quando da
elaboração da Declaração apresentada anteriormente, encaminhado na oportunidade, Declaração
com os valores corretos, sanando com a suposta pendência apontada.
Quanto à arrecadação dessa Receita (Dívida Ativa), a defesa alega que tem se constituído
em uma ação das mais difíceis para a Administração Financeira do Município, em face da baixa
renda familiar da maioria dos contribuintes cadastrados, enfatizando que mesmo com o não
pagamento dos tributos por uma parcela considerável dos contribuintes, o Município tem
desenvolvido esforços no sentido de arrecadar tais receitas.
Ressalta ainda que não se recomenda a cobrança executiva dos débitos, pelo alto custo em
relação ao montante da dívida inscrita, alegando que o adiamento dessa cobrança para um
momento mais favorável, não representa prejuízo iminente ao Tesouro do Município,
continuando ativo o prazo para uma cobrança executiva.
Com relação ao percentual arrecadado, a Signatária afirma que o fato da dívida ativa estar
em aumento, deve-se à inscrição dos valores dos tributos lançados e não arrecadados dentro do
exercício, nos termos do art. 39 da Lei n°. 4.320/64 não se tratando, portanto, de uma
irregularidade, mas de um cumprimento aos preceitos legais. Alegando que os esforços de
iniciativa do Executivo Municipal no sentido de se arrecadar o valor inscrito na Dívida Ativa não
alcançaram os resultados esperados. Além disso, as tentativas de se receber amigavelmente esses
créditos têm produzido resultado inferior ao desejável.
Por fim, alega ainda a Gestora o seguinte: “....nos termos da lei, não há prejuízo ao
Município, uma vez que o montante dos valores lançados e não arrecadados foram
devidamente inscritos, e mesmo com o natural constrangimento deverá ser cobrada
judicialmente, ou ainda, quando for o caso, com base no art. 14, § 3, II da Lei
Complementar N° 101/00, deverá ser cancelada.”
Considerando que nenhum elemento capaz de comprovar um Ato Administrativo voltado
ao resgate dos créditos em questão foi apresentado, ficando o argumento apenas no campo da
subjetividade, esta Inspetoria é pela permanência do registro contido na Informação anterior.
03.02.01. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA ORIUNDA DE DÉBITOS E
MULTAS APLICADAS PELO TCM/CE
Considerando o disposto nos Arts. 71 e 75 da Constituição Federal de 1988; inciso VI do
art. 1° da Lei n° 12160/93; os dispositivos de responsabilidade na gestão fiscal definidos na Lei
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Complementar n° 101/2000; o art. 39 da Lei n° 4320/64, esta Inspetoria, por meio de dados
coletados junto à Secretaria deste Tribunal, constatou que a Sra. Prefeita não efetuou a inscrição
em dívida ativa dos valores especificados como pendentes:
ACÓRDÃO
N.º
5328/2012
3325/2013

2475/2013

PROCESSO
RESPONSÁVEL
N.º
MARIA
16715/06
CARNEIRO DA
SILVA
JOSE RICARDO
22815/09
PAULA DE
CASTRO
ROCHAEL
ALDIRES
9583/09
MOREIRA
NUNES

VALOR
R$

REFERÊNCIA

RESULTADO
DA ANÁLISE

5.040,56

FUNDO
SAUDE

PENDENTE

95.770,55

FUNDEB

REGULARIZADO

1.064,10

Câmara
Municipal

REGULARIZADO

Considerando a necessidade de serem realizados os procedimentos devidos quanto à
cobrança e recebimento dos créditos em favor do Fisco Municipal, bem como a
necessidade de evidenciar a responsabilidade pelo cumprimento às determinações contidas nos
Acórdãos emitidos por este Tribunal de Contas, verificou-se que a Sra. Prefeita Municipal não
comprovou, através de documentos hábeis, as medidas adotadas objetivando a cobrança dos
créditos abaixo relacionados, seja para a quitação administrativa do débito ou mesmo visando à
cobrança judicial, na forma da Lei n.º 6830/80 – Lei de Execução Fiscal.
Ressaltando-se que nos autos dos processos abaixo indicados constam comunicações
oriundas da Administração Municipal dando ciência a esta Corte de Contas acerca de inscrições
em dívida ativa, em razão do não recolhimento ao erário de penas pecuniárias aplicadas em
decisões do TCM/CE.
ACÓRDÃO
N.º
6428/2012
TOTAL

PROCESSO
N.º

RESPONSÁVEL

12842/11

ISABEL
CRISTINA
PACHECO DE
SOUSA

VALOR
R$

REFERÊNCIA

RESULTADO
DA ANÁLISE

3.724,35

FUNDO
MUNICIPAL
DE
ASSISTENCIA
SOCIAL

PENDENTE

3.724,35

Acerca do que foi argüido nesta seção, a depoente alega que as cobranças desses créditos,
apesar de já existir entendimentos diferentes, foram devidamente realizadas pelo município, não
tendo a Sra. Prefeita, ficado inerte perante aos fatos. Anexando aos autos (fls. 1083/1107)
documentos capazes de sanar com os questionamentos dessa Corte de Contas.
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No que diz respeito às inscrições dos processos 16.715/06 da Sra. Maria Carneiro da Silva,
bem como o processo nº 12.842/11 da Sra. Isabel Cristina Pacheco de Sousa, a defesa informa
que ambos se encontram devidamente inscritos no Balanço Patrimonial do Município de São
Luís do Curu, conforme documentação comprobatória em anexo.
Examinado os autos do presente Processo constatou-se a remessa de proposta de
Execução Fiscal; folha do Livro Razão, exercício 2013; Certidão de Inscrição de Divida Ativa;
Termos de Parcelamento de Divida; Pedido de Parcelamento de Debito; Talões de Receita;
referentes aos Responsáveis demonstrados acima. Diante dos documentos apresentados, esta
Unidade Técnica é pela regularidade deste Item.
04. DOS LIMITES LEGAIS
04.01. DAS DESPESAS COM
LEGISLATIVO

PESSOAL DOS

PODERES

EXECUTIVO E

O quadro apresentado na Informação Inicial evidencia o total empenhado com pessoal
pelos Poderes, Executivo e Legislativo em relação à Receita Corrente Líquida – RCL, podendo se
verificar o não atendimento ao limite legal.
Conforme o quadro mencionado, o Poder Legislativo cumpriu o limite legal estabelecido
na Lei Complementar nº 101/00, entretanto, o Poder Executivo não cumpriu o referido
limite.
Quando da análise destes gastos no exercício em exame, constatou-se que estas despesas,
no Poder Executivo, atingiram o limite de total preconizado na Lei de Responsabilidade Fiscal.
Considerando que as despesas com pessoal do Poder Executivo ultrapassaram o limite
estabelecido no art. 20, inciso III, alínea b, da Lei de Responsabilidade Fiscal, informou-se que
referido Poder se encontra obrigado a cumprir as determinações impostas pelo art.23 da mesma
lei.
Assim sendo, solicitou-se o envio junto à justificativa, de cópia do Anexo I do RGF do 1° e
2º quadrimestres do exercício seguinte, comprovando a redução do percentual excedente na
forma do art. 23 da LRF. Ressaltando-se que o art. 63 §2° da LRF extingue a faculdade de
emissão de relatório semestral, quando ocorre descumprimento ao disposto no art. 20 da LRF.
Ademais, advertiu-se que nesta fase complementar a peça requisitada seria confrontada
com o Anexo I do RGF do 1° e 2º quadrimestres de 2014, encaminhado a esta Corte por força
do art. 8° da IN n° 03/2000 deste TCM.
Salientou-se que, não alcançada a redução no prazo estabelecido e enquanto perdurar o
excesso, o Poder Executivo estaria sujeito às restrições elencadas no § 3º do art. 23 da LRF.
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A Signatária alega, nesta oportunidade, que esse caso não se trata de uma irregularidade
insanável, pois a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece prazo para que o ente possa retornar
ao limite legal. E acrescenta:
“Dentro dessas prerrogativas e fundamentação baseada no Art. 23 do referido dispositivo
legal, informamos que o Poder Executivo adotou as medidas necessárias para redução dos gastos
com pessoal, sendo que o percentual excedente foi eliminado e o limite extrapolado dos 54%
permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal foi reconduzido, sendo que a adequação foi feita
de forma gradual, chegando no 1º quadrimestre de 2014 em 54,59%, e no 2º quadrimestre de
2014 em 53,03%.”
Em consulta ao Processo Eletrônico nº 10014515, referente ao exercício financeiro de
2014, constatou-se a redução da Despesa com Pessoal no Poder Executivo Municipal,
respaldando o argumento exposto pela depoente. Portanto, em virtude do exercício de 2013 e
2014 ser parte do quadriênio sob a gestão da Signatária esta Inspetoria é pela regularidade desta
seção.
04.02. DO DUODÉCIMO
Observou-se que a fixação do Orçamento Municipal superou o limite máximo permitido
para despesas com o Legislativo.
Solicitou-se, portanto, que nesta fase diligencial do presente Processo fosse comprovada a
ação desenvolvida pela Sra. Prefeita Municipal com vistas a dar ciência, mediante Decreto, ao
Chefe do Legislativo acerca do valor a ser repassado, permitido pela Constituição.
A defesa alega não caber à sua gestão nenhuma responsabilidade no tocante à fixação do
Orçamento Municipal ter superado o limite máximo permitido para despesas com o Legislativo,
haja vista que Lei Orçamentária Anual executada em 2013, foi elaborada no exercício de 2012, na
gestão anterior implicando no não cumprimento do valor consignado no orçamento. Contudo,
afirma que encaminha nesta oportunidade Decreto ora requerido.
Considerando-se que a justificativa apresentada é procedente, esta Unidade Técnica é pela
supressão da falha registrada na Informação Anterior. Devendo salientar que, quanto ao Decreto
solicitado, examinando os autos, foi constatada às fls. 871 e 1001 o envio do referido documento.
05. DA PREVIDÊNCIA
05.01. DO INSS
Demonstram-se no quadro a seguir os valores consignados e repassados ao INSS pelos
Poderes, Executivo e Legislativo, de acordo com as informações prestadas no Balanço Geral:
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ESPECIFICAÇÃO DE VALORES
– R$
CONSIGNAÇÕES (A)
REPASSES (B)
DIFERENÇA (A – B)
% REPASSES /CONSIGNAÇÕES (B/A)

PODER
EXECUTIVO
995.286,81
916.879,18
78.407,63
92,12%

PODER
LEGISLATIVO
49.535,35
49.535,35
0,00
100,00%

TOTAL
1.044.822,16
966.414,53
78.407,63
92,50%

Verificou-se que o Poder Executivo não repassou integralmente ao INSS os valores
consignados a título de Contribuição Previdenciária, entretanto, esta Inspetoria consultando o
sítio da Receita Federal observou a existência de certidão positiva de débito com efeito de
negativa, anexada aos autos.
Entendendo que o assunto não carece de maiores explicações, a defesa afirma que do
montante ora questionado, a sua maior parte refere-se as retenções efetuadas nas folhas de
pagamentos do mês de dezembro de 2013, e que em 2014 foi paga em sua maioria.
Alegando a regularidade no repasse das consignações previdenciárias no exercício seguinte,
a Signatária ressalta que esta Corte de Contas dispõe dessas informações através do SIM, razão
pela qual, pede que esta Inspetoria faça uma análise dos dados destas contas extra-orçamentárias
em 2014, onde deverá ser constatado que as mesmas foram devidamente repassadas, enviando,
nesta oportunidade, cópias dos processos de despesas efetuadas em 2014 (fls. 1003/1049),
comprovando o repasse das consignações ora questionadas.
Deve-se esclarecer que o banco de dados do Sistema de Informações Municipais – SIM
não dispõe de todos os itens necessários a ratificação dos repasses das consignações
previdenciárias, como sugeriu a defesa, contudo, considerando que foram remetidos nesta
ocasião, Notas de Pagamento Extra-Orçamentário; Notas de Liquidação de Restos a Pagar;
Notas de Subempenhos e Guias Da Previdência Social – GPS indicando a competência a que
pertence o pagamento, esta Inspetoria é pela supressão do registro contido na Informação
anterior.
06. DO ENDIVIDAMENTO
06.01. DOS RESTOS A PAGAR
As dívidas de curto prazo do Município, relativas às despesas que foram empenhadas em
exercícios anteriores e que até o encerramento do exercício de 2013 não haviam sido pagas,
comportaram-se da seguinte forma:
- a Inscrição no exercício representou 14,47% da Receita Orçamentária arrecadada e 18%
da Receita Corrente Líquida – RCL; o valor da inscrição do Poder Executivo, registrado no
Anexo XIII do Balanço Geral difere do valor registrado no RGF, que é de R$ 3.612.336,61 (três
milhões, seiscentos e doze mil, trezentos e trinta e seis reais e sessenta e um centavos).
Verificou-se que a diferença confere com o montante das inscrições do Poder Legislativo
indicando que o Poder Executivo elaborou seu RGF contendo valores do Poder Legislativo.
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Mesmo sem haver questionamento quanto aos demais percentuais alusivos a Restos a
Pagar informados, a defesa se manifesta às fls. 1063/1065 dos autos, colocando entre outras
alegações que a responsabilidade da Prefeita é administrar os recursos públicos de forma a manter
o equilíbrio entre as receitas e despesas. Entretanto, um resultado deficitário, desde que razoável
e prudente, poderá existir, com a condição de que no último ano de mandato seja eliminado, não
rolando dívida para o próximo Prefeito, nos termos do art. 42, da Lei nº 101/2000.
No tocante à divergência entre o valor registrado no RGF e o valor registrado na Dívida
Flutuante, a defesa alega que o próprio TCM afirma que essa diferença é concernente ao Poder
Legislativo. Cabendo, portanto, à defesa apenas acrescentar que a diferença nada mais é que o
valor consolidado do Poder Legislativo ao Balanço Geral do Município.
Em virtude da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, estabelecer que, ao final de
cada quadrimestre, deve emitido RGF – Relatório de Gestão Fiscal pelos titulares dos Poderes e
órgãos, na esfera municipal, pelo Prefeito e pelo Presidente e demais membros da Mesa Diretora
da Câmara Municipal de Vereadores. Entende esta Unidade Técnica que tal divergência não deve
ocorrer, posto que os Relatórios devem ser elaborados separadamente. Portanto, ratifica-se o
registro contido na Informação anterior.
07.
DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
07.01. DO BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO XIII
Este Anexo demonstra a síntese da Receita e da Despesa Orçamentária realizadas, bem
como os recebimentos e pagamentos efetuados extraorçamentariamente que, conjugados com os
saldos das disponibilidades provenientes do exercício anterior formaram os saldos financeiros
transferidos para o próximo exercício.
Considerando o demonstrativo financeiro em análise obtém-se uma disponibilidade
financeira bruta do Poder Executivo no valor de R$ 1.588.281,65 (um milhão, quinhentos e
oitenta e oito mil, duzentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos), conforme
discriminado no quadro adiante, a qual diverge do RGF que é de R$ 1.590.281,65 (um milhão,
quinhentos e noventa mil, duzentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos).
Verificou-se que a divergência coincide com a disponibilidade do Poder Legislativo,
concluindo-se que no RGF do Poder Executivo constam valores do Poder Legislativo.
A defesa alega que diferença apontada ocorreu quando da apuração da disponibilidade
financeira pelos técnicos dessa Corte de Contas, subtraíram do montante o valor referente à
conta bancária pertencente ao Poder Legislativo.
Dessa forma, afirma a Depoente, o Anexo XIII do Balanço Geral do Município tem em
seus registros, todos os saldos de todos os órgãos do município, uma vez que quando do
encerramento do balanço, é feita a devida e exigida consolidação dos balanços, inclusive o do
Poder Legislativo. Verificando-se, a diferença é de R$ 2.000,00, ou seja, o valor referente ao saldo
bancário do Poder Legislativo.
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Visa a Instrução Normativa 03/2000 de 21 de dezembro de 2000, no seu art. 1º., orientar
os Poderes, órgãos e entidades municipais do Estado do Ceará para o fiel cumprimento dos
dispositivos contidos na Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, Lei de
Responsabilidade Fiscal – LRF, assim como estabelecer critérios sobre formas e prazos de
apresentação dos demonstrativos e prestações de contas de que trata o referido diploma legal.
Portanto, considerando-se o que foi comentado no Item anterior deste relatório ratifica-se o
registro contido na Informação anterior.
É A INFORMAÇÃO.
3ª. INSPETORIA DA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO - DIRFI, DO
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, EM
FORTALEZA, 02 DE FEVEREIRO DE 2017.

MARDOQUEU BASTOS VASCONCELOS
AUX. DE CONTROLE EXTERNO

REVISAO TÉCNICA:
LUCIANA FRANCO MAIA BARROSO
INSPETORA
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DESPACHO

Remetam-se os autos ao Gabinete do Relator, para conhecimento e adoção das
providências que julgar necessárias.

Fortaleza, 08 de fevereiro de 2017.

Clóvis José de Sousa Celes
Assessor Técnico
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GABINETE CONSELHEIRO MARCELO FEITOSA

DESPACHO

À douta Procuradoria para emitir Parecer.

Cons. José Marcelo Feitosa
Relator
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MUNICÍPIO: SAO LUIS DO CURU
NATUREZA: Prestação de Contas de Governo
EXERCÍCIO: 2013

Processo/peça processual distribuído(a) e encaminhado(a)
ao(a) Procurador(a): Júlio César Rola Saraiva, para exame e
emissão de fase Inicial.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 07/03/2017
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PROCESSO Nº: 100048/14
REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA
Considerando que a Emenda Constitucional nº 92/2017, publicada no
D.O.E. de 21/08/2017, extinguiu o Tribunal de Contas dos Municípios do
Estado do Ceará, transferindo suas competências e acervo processual a este
Tribunal de Contas do Estado;
Considerando a necessidade de distribuição de todo o acervo
processual da extinta Corte de Contas, aplicando-se suas regras regimentais,
em razão do que dispõe o parágrafo único do art. 6º da sobredita emenda
Constitucional;
Considerando o sorteio eletrônico realizado na sessão plenária de
29/08/2017;
Foi providenciada, de forma automática, a distribuição da relatoria dos
processos relativos ao Município de SAO LUIS DO CURU, exercício de 2013,
ao Conselheiro(a) Substituto(a) MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE que
passa a ser o(a) relator(a) do presente processo.
Registro gerado automaticamente pelo sistema em 25/09/2017.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará

www.tce.ce.gov.br
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REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA

PROCESSO Nº: 100048/14
MUNICÍPIO: SAO LUIS DO CURU
NATUREZA: PCG
EXERCÍCIO: 2013

Considerando que a Emenda Constitucional nº 92/2017, publicada
no D.O.E. de 21/08/2017, extinguiu o Tribunal de Contas dos Municípios
do Estado do Ceará e transferiu suas competências e acervo processual
ao este Tribunal de Contas do Estado, cabe realizar, neste momento, a
redistribuição do presente feito – que se encontra na Procuradoria de
Contas – dentre os Procuradores de Contas que agora oficiam junto à
Corte.
Providenciada, de forma automática, a distribuição do presente
processo, encaminhem-se ao(a) Procurador(a) LEILYANNE BRANDÃO
FEITOSA, para exame e emissão de parecer.
DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/11/2017

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 10004814
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO - EXERCÍCIO DE 2013
RESPONSÁVEL: SRA. DANIELLE ROSE UCHÔA NUNES
PARECER N: 50392018
RELATÓRIO
01.
Vieram os presentes autos à Procuradoria de Contas,
encontrando-se os mesmos devidamente instruídos com as informações técnicas
inicial nº 171002014 e complementar nº 15572017, além das justificativas,
acompanhadas de documentação comprobatória.
É o relatório
DISPOSITIVO

02.
Da análise técnica realizada, algumas falhas foram detectadas;
dentre elas destacam-se as abaixo comentadas:
03.
Nos termos do trabalho técnico, foram constatadas
divergências nos valores dos créditos adicionais. Façam-se as devidas
recomendações para evitar reincidências.
04.
Importante destacar a ineficiente arrecadação dos valores
inscritos na Dívida Ativa Municipal, pois no exercício em análise foi arrecadado
apenas o percentual de 0,82% do montante inscrito.
Mesmo conhecendo as dificuldades que a pobreza da economia do
interior do Estado, impõe-se à otimização desses resultados, deve o administrador
pelo menos demonstrar que realizou esforços no sentido de incrementar a
arrecadação de receitas, administrativa ou judicialmente.
A falta dos recursos não arrecadados pode impor dificuldades futuras e
desnecessárias à Administração, e o Gestor, desautorizado a dispor livremente do
dinheiro público, não pode se eximir de adotar as providências necessárias ao
resgate dos valores devidos ao erário.
05.
Na análise dos balanços, o Órgão Técnico apontou
inconsistências/contradições de algumas das informações contábeis.
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É importante que as informações constantes dos demonstrativos
financeiros sejam, ao máximo, completas, precisas e confiáveis; tais incorreções
prejudicam não somente a própria administração, como também o exercício do
controle externo, e, por isso, devem ser censuradas.
Assim, apesar de algumas ressalvas possíveis, entendemos que,
pelas razões aduzidas, as contas em análise devem ser APROVADAS,
especialmente em razão do cumprimento das obrigações constitucionais de
aplicação em ensino e saúde, respeito aos limites da LRF, atitude responsável
quanto aos repasses duodecimais e previdenciários.
PARECER
Ex positis, esta representante do MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS,
junto a esta Colenda CORTE, emite o presente parecer pela emissão de parecer
prévio pela APROVAÇÃO das contas, na forma da Lei Orgânica deste Tribunal.
Ressalte-se que o presente parecer se encontra supedaneado na
veracidade presumida dos documentos e informações técnicas acostadas aos autos.
É o parecer, salvo melhor juízo, que ora submetemos à apreciação dos
Doutos Julgadores.
Ministério Público de Contas-TCE, Fortaleza, 21 de junho de 2018.
Assinado digitalmente
Leilyanne Brandão Feitosa
Procuradora do MPC j. TCE
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