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Exercício de 2013 

JOSÉ MARCONDES MOREIRA, PREFEITO MUNICIPAL DE TABULEIRO DO 

NORTE, tendo em vista o princípio universal da amplitude 

da defesa, preconizado pelo art. 52, inciso LV, da 

Constituição Federal, embasado nos termos do artigo 5.2 da 

Resolução 02/2002 desse Egrégio Tribunal de Contas dos 

Municípios, VÊM, tempestivamente, à presença de Vossa 

Excelência, OFERTAR JUSTIFICATIVAS alusivas ao conteúdo 

do RELATÓRIO INICIAL N.° 16926/2014, relativa ao Processo 

de Prestação de Contas de Governo do exercício financeiro 

de 2013. 

Com a finalidade de oferecer maior facilidade, para uma 
melhor e mais eficaz análise por parte dos técnicos que integram a 
03.2 Inspetoria da DIRFI, as JUSTIFICATIVAS abaixo apresentadas 
obedecerão à mesma ordem numérica em que foram expostas as 
supostas impropriedades apuradas, bem como a apresentação de novos 
itens faltosos ou omissos na prestação de Contas de Governo em 
comento. 



DAS JUSTIFICATIVAS 

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Cumprindo o que estabelece o artigo 40 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, a Prestação de Contas de Governo da 

Prefeitura Municipal de TABULEIRO DO NORTE, alusiva ao exercício 

financeiro de 2013 foi publicada na rede mundial de computadores, 

em 31 de janeiro de 2014, através do site www.publicont.com.br.

Frise-se que no citado site também são publicados 
rotineiramente os relatórios da LRF (RREO e RGF). 

Para comprovar o alegado, apresentamos nesta fase 
diligencial cópias do edital e declaração de publicação da 
Prestação de Contas de Governo em meio eletrônico, bem como cópia 
tipo print screen da página citada. (DOC. 01). 

Assim sendo, resta sanada a falha aqui citada. 

04. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

04.03. DA DÍVIDA ATIVA 

O Município, consoante apontado no relatório de inspeção 
teve uma arrecadação tímida. É de se reconhecer que esse é um 
sério problema que enfrenta a gestão fazendária do Município de 
Tabuleiro do Norte, como de resto todos os municípios cearenses, 
face ao notório estado de pobreza da população local e a 
indiscutível resistência que tem o cidadão como um todo em pagar 
tributos. 

Deve ser registrado, que a administração municipal tem se 
determinado a efetuar a cobrança das receitas, tendo adotado 
providências administrativas e judiciais, quando é o caso, para 
adimplemento de sua obrigação de lançamento, inscrição e cobrança 
e quitação por parte dos devedores. 

No tocante a arrecadação da dívida ativa tributaria no 
exercício, temos a informar que atingimos a quase 80% do montante 
previsto na Lei Orçamentária Anual. Ressalte-se que o planejamento 
inicial previsto na LOA foi elaborado pelo ex-prefeito municipal, 
não guardando nenhuma mácula a administração atual. 



Apesar destas adversidades, o Município alavancou as 

receitas da dívida ativa em 87,5%, se comparados ao exercício 

anterior: 

ESPECIFICAÇÕES VALOR INCREMENTO 

Arrecadação divida ativa no exercício de 2012 42.613,48 
Arrecadação divida ativa no exercício de 2013 79.901,00 87,50% 

(*) dados extraídos do site www.tcm.ce.gov.br 

Os números comprovam o esforço da administração municipal 
em cobrar a Divida Ativa. 

Apresentamos ainda cópia da relação de creditos 
prescritos, cuja valor monta em R$ 24.590,13 (vinte e quatro mil 
quinhentos e noventa reais e treze centavos). 

Convém ressaltar, que as demandas judiciais de cobrança 
de impostos no município são inviáveis, e afrontam os princípios 
da Economicidade e da Razoabilidade uma vez que os valores são de 
pequena monta, além da ausência de estrutura do Poder Judiciário 
em demandar milhares de ações de valor insignificante, dada a 
baixa capacidade contributiva dos munícipes. 

Demais disso, é de se apontar que, na forma da lei, estes 
débitos poderiam ser cancelados e não cobrados, em razão do que 
representam. 

Sobre o tema, socorremo-nos do artigo 14, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal quanto à análise de viabilidade econômica 
para cobrança da dívida ativa, senão vejamos: 

"Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou 
benefício de natureza tributária da qual decorra 
renúncia de receita deverá estar acompanhada de 
estimativa do impacto orçamentário financeiro no 
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois 
seguintes , atender ao disposto na lei de diretrizes 
orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes 
condições: 

§. 30 O disposto neste artigo não se aplica: II - ao 
cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao 
dos respectivos custos de cobrança. 



Seguindo o entendimento da LRF, o Tribunal de Contas do 

Estado do Mato Grosso, assim concluiu em processo normativo no 

12.097-9/2003 quanto a cobrança de dívida ativa: 

"Destaca - se que os custos dessa cobrança, bem como 
os valores a serem arrecadados devem ser 
identificados, principalmente com a manipulação de 
dados financeiros precisos e que de fato possibilite 
atingir conclusões verdadeiras quanto o real custo 
benefício das cobranças de tributos, em desfavor dos 
devedores inadimplentes. Assim, se essas informações 
demonstram que o custo para cobrar é bem menor do que 
o valor a ser arrecadado, é possível concluir que 
haverá mais vantagens com essa cobrança do que 
desvantagens." 

De forma análoga, e também sensível a esta realidade, é 
que esse Colendo Tribunal de Contas dos Municípios - TCM atento ao 
princípio constitucional da razoabilidade tem emitido pareceres 
favoráveis da aprovação de contas de governo em casos similares, 
compreendendo a dificuldade de se arrecadar dívida ativa pelos 
municípios, conforme os Pareceres Prévios n°s 089/05, 133/05 e 
139/05, todos com índices de arrecadação da dívida ativa 
inferiores aos obtidos no Município de TABULEIRO DO NORTE, embora 
destacando como aspecto negativo, mas não o suficiente para 
sugerir desaprovação de contas. 

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

Diante das exposições desta Douta Inspetoria estamos 
encaminhando oportunamente documentos que comprovam as medidas 
adotadas por esta Administração objetivando a cobrança dos 
referidos créditos, na quitação administrativa do débito ou na 
cobrança judicial. 

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

Conforme demonstrado pela Inspetoria Técnica, os 
montantes de gastos com pessoal no exercício de 2013 ultrapassaram 
ao limite legal, estampado no artigo 20 de Lei Complementar 
101/00. 



Porem, em estrita atenção ao que preceitua o artigo 23 do 

mesmo dispositivo legal este Poder Executivo já reduziu todo o 

percentual excedente no primeiro quadrimestre de 2014, conforme 

podemos atestar através do Relatório de Gestão Fiscal do citado 

período, bem como o Relatório de Acompanhamento Gerencial emitido 

pelo Tribunal de Contas dos Municípios. (DOC. 04) 

Especificações PercentuaL / RCL 
Gastos com Pessoal 32 quadrimestre de 2013 58,14 % 
Gastos com Pessoal 12 quadrimestre de 2014 53,46 % 
Gastos com Pessoal 2 quadrimestre de 2014 51,41 % 

Assim sendo, consideramos a falha sanada. 
a 

Com relação à divergência detectada pela Inspetoria 
Técnica ao comparar os valores de pessoal demonstrados no SIM com 
os montantes apresentados no anexo I do RGF do 32 quadrimestre de 
2013, informamos que as despesas de pessoal elencadas no RGF foram 
aquelas LIQUIDADAS no exercício, enquanto o apurado pela 
Inspetoria corresponde ao montante de despesas EMPENHADAS no mesmo 
período. 

ESPECIFICAÇÕES VALOR EM R$ R C L PERCENTUAL 
PESSOAL - LIQUIDADA 21.040.960,10 39.311.174,91 53,48 % 
PESSOAL - EMPENHADA 22.874.098,02 39.311.174,91 58,14 % 

..., 
processados (b). A segunda coluna (h) não está preenchida no 
citado Anexo. 

Como podemos observar no Manual de Demonstrativos Fiscais 
- 5 Edição, o preenchimento do citado anexo separa as despesas 
liquidadas (a), das despesas inscritas em restos a pagar não 

Assim sendo, para sanar a falha acostamos na oportunidade 
fase cópia do Anexo I - Demonstrativo das Despesas com Pessoal 
relativo ao 32 quadrimestre de 2013. (DOC. 05) 

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 5.949.944,91 (cinco milhões, 
novecentos e quarenta e nove mil, novecentos e quarenta e quatro 
reais e noventa e um centavos), representando 26,75% do total das 



receitas provenientes de impostos e das provenientes de 

transferências. Desse modo, cumpriu o dispositivo constitucional. 

Há de se esclarecer que do montante de despesas 

empenhadas na sub-função Ensino Médio (362) a quantia de R$ 

318.765,70 (trezentos e dezoito mil, setecentos e sessenta e cinco 

reais e setenta centavos) foram custeadas com recursos de 

transferências voluntárias, creditadas as contas BB 12.634-9 

(SALÁRIO EDUCAÇÃO); BB 12.952-6 (PNATE) e BB 21.444-2 (TRANSP. 

ESC. ENSINO MEDIO). 

Desta feita, a quantia demonstrada acima já foi deduzida 
em linha especifica do demonstrativo (Despesas realizadas com 
recursos de transferências voluntárias (Recursos Conveniados), não 
devendo ser descontada em duplicidade. 

Comprovamos tal fato encaminhando nesta oportunidade as 
fichas de despesas orçamentárias, além dos documentos de 
pagamentos. (DOC. 06) 

Assim sendo, consideraremos apenas a quantia de R$ 
16.234,60 (dezesseis mil, duzentos e trinta e quatro reais e 
sessenta centavos) como despesas dedutíveis vinculadas a sub-
função 362 - ensino médio. 

Abaixo apresentamos o demonstrativo da aplicação das 
despesas em MDE durante o exercício financeiro de 2013, após as 
devidas alterações citadas acima: 

Impostos e Transferéncias Considerados para o CdtcuLo Valor R$ 
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 22.235.508,93 
VALOR A APLICAR (25% conforme ART. 212 CF) 5.558.877,23 
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 6.525.609,95 

(+) gastos com EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12) 14.491.079,12 
(+) Restos a pagar não processados inscritos em exercícios 
anteriores e liquidados em 2012 

0,00 

(-)restos a pagar não processados inscritos no exercício relativo 
Educação 802.713,02 
(-) Ensino Médio (sub-função 362) - deduzidos pagamentos com 
recursos vinculados 16.234,60 
(-) Ensino Profissional (sub-função 363) 0,00 
(-) Ensino Superior (sub-função 364) 0,00 
(-) Despesas realizadas com recursos de Transferências 
Voluntárias 1.421.075,79 
(-) Despesas realizadas com a Complementação do FUNDEB 6.525.609,95 
(.) VALOR APLICADO 5.725.445,76 
PERCENTUAL APLICADO 25,74 % 



06.04. DO DUODECIMO 

Apresentamos na oportunidade, cópia do Decreto Municipal 

Ng 03/2013, de 15 de janeiro de 2013, que fixou o Fixa o valor do 

duodécimo a ser repassado para o Legislativo Municipal durante o 

exercício financeiro de 2013. (DOC. 07) 

07.05.01 DO INSS 

Inicialmente, apresentaremos abaixo o comportamento da 

conta extraorçamentária de INSS durante o exercício de 2013, 
individualizando por órgão: 

Órgão 
Municipal 

Saldos 
2012 

Valor 
Consignado 

Valor 
Repassado 

Valor 
parcelado 

Saldo 
patrimonial 

Prefeitura 2.605.240,13 1.703.862,52 1.944.442,68 2.364.659,97 0,00 

Câmara 0,00 87.029,71 74.107,12 6.305,95 6.616,94 

Total 2.605.240,13 1.790.892,23 2.018.549,80 2.370.965,92 6.616,94 

Como podemos observar, á o Poder Legislativo Municipal não 
recolheu na integra o INSS, restando registrado um saldo no 
passivo financeiro do Balanço Patrimonial de R$ 6.616,94 (seis mil 
seiscentos e dezesseis reais e noventa e quantro centavos). 

Já o Poder Executivo parcelou o saldos das consignações 
registradas no Balanço Patrimonial do exercício de 2012, de acordo 
com a Medida Provisória 589/2012, convertida na 12.810/2013, in 
verbis: 

Art. 1° Os débitos com a Fazenda Nacional de responsabilidade dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas, relativos 

às contribuições sociais de que tratam as alíneas a e c do parágrafo único do art. 11 da Lei 

n° 8.212, de 24 de iulho de 1991, e às respectivas obrigações acessórias, provenientes de 

competências vencidas até 28 de fevereiro de 2013, inclusive décimo terceiro salário, 

constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa da União, ainda que em fase de 

execução fiscal já ajuizada, ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior não 

integralmente quitado, serão consolidados e pagos em 240 (duzentas e quarenta) parcelas 

a serem retidas no respectivo Fundo de Participação dos Estados - FPE e Fundo de 

Participação dos Municípios - FPM e repassadas à União, ou em prestações equivalentes a 

1% (um por cento) da média mensal da receita corrente liquida do Estado, do Distrito 

Federal ou do Município, o que for de menor prestação. 

§ 1° Os débitos cujos fatos geradores ocorrerem até 28 de fevereiro de 2013, 

que forem apurados posteriormente, serão incorporados ao parcelamento de que 



trata o caput, mediante aumento do número de parcelas, não implicando no aumento 

do valor das prestações. (grifamos) 

Acostamos na oportunidade cópia dos registros do 

parcelamento de débitos junto ao INSS ocorrido em 2013. (DOC 08). 

Conforme comprovado acima, a dívida de curto prazo 
relativo registradas em balanço foram parceladas em 240 (duzentos 
e quarenta) meses, portanto deixaram de figurar no passivo 
financeiro da entidade para adentrar ao passivo permanente, por se 
tratar, agora, de uma dívida fundada ou consolidada. 

Desta feita, para ocorrer o ajuste contábil, foram 
realizados lançamentos nas variações patrimoniais passivas, 
desincorporando os saldos até então registrados no passivo 
financeiro do Balanço Patrimonial. 

Acostamos na oportunidade cópia dos registros de baixa 
dos saldos patrimoniais devidamente parcelados, lançamentos 
ocorridos no Anexo XV da entidade (DOC 09). 

Assim sendo, consideramos esclarecidas as indagações da 
Nobre Inspetoria. 

07.06 DOS RESTOS A PAGAR 

Conforme podemos constatar a inscrição dos restos a pagar 
representou 14,60 % da Receita Orçamentária arrecadada, e 14,80 % 
da Receita Corrente Líquida. 

Já os restos a pagar inscritos processados, R$ 
1.852.683,10, representaram 4,71 % da Receita Orçamentária 
arrecadada, e 4,64 % da Receita Corrente Líquida, estando tais 
percentuais dentro da margem de aceitabilidade desta Egrégia Corte 
de Contas. 

No exercício em tela, restou comprovado pela inspetoria 
técnica, pg 27 da informação 16926/2014, a suficiência de 
recursos para a cobertura das despesas empenhadas, liquidadas e 
não pagas. 



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$ 10.332.220,75 
(Dez milhões trezentos e trinta e dois mil duzentos e vinte reais 
e setenta e cinco centavos). 

As diferenças apontadas pela Inspetoria Técnica no tocante 
aos saldos patrimoniais das contas Bens Móveis e Bens Imóveis 
advêm de exercícios anteriores, conforme podemos comprovar no 
processo N2 7469/2013, informação inicial 12441/2013, fato este 
que mobilizou o departamento de patrimônio desta prefeitura em 
verificar junto aos registros patrimoniais a sua devida 
atualização para posterior comparação com os valores encaminhados 
ao TCM, através do SIM. 

Durante o exercício financeiro de 2014 foi concluído o 
inventário dos bens móveis e imóveis da Prefeitura Municipal, e 
solicitado à devida alteração das informações constantes no SIM. 

Atualmente a administração mantém efetivo controle desses 
bens. Mesmo assim anualmente é realizada uma rigorosa análise nos 
dados para que diferenças como estas não mais ocorram. 

08.05. DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV 

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 TABULEIRO 
DO NORTE apresentou um superávit na sua gestão patrimonial, na 
ordem de R$ 475.885,99 ( quatrocentos e setenta e cinco mil, 
oitocentos e oitenta e cinco reais e noventa e nove centavos). 

Com relação à conta Variações Ativas Diversas, podemos 
atestar que o total evidenciado resulta do somatório de 
desincorporação de saldos como o REPASSE DE DUODECIMOS RECEBIDOS 



NO LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM COMO A DESINCORPORAÇÃO DOS SALDOS 

PATRIMONIAIS DE INSS SEGURADOS, que integram o parcelamento da 
dívida fundada com a Previdência Social. (DOC 10) 

O repasse de duodécimos registrado na Câmara Municipal 
como receita extraorçamentária deve ser desincorporado através de 
lançamentos nas variações patrimoniais ativas, independentes da 
execução orçamentária, pois caso contrário o referido valor se 
apresentaria no passivo financeiro do Balanço Patrimonial da 
Câmara. 

Já as contas de INSS, foram desincorporadas porque não 
mais figuram como divida flutuante, mas sim dívida fundada por 
ocasião do refinanciamento da divida fundada municipal junto ao 
INSS, conforme Lei N2 12.810/2013. 

No tocante à conta Variações Passivas Diversas, podemos 
atestar que o total evidenciado resulta do somatório de 
desincorporação de saldos de SALÁRIO FAMILIA E SALÁRIO MATERNIDADE 
compensados por ocasião do parcelamento de débitos junto ao INSS, 
por força da Lei 12.810/2013. (DOC 11) 

09. DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

Para sanar a falha, acostamos nesta oportunidade o 
relatório do órgão central do controle interno devidamente 
assinado pelo Controlador Geral do Município e pelo Prefeito 
Municipal. (DOC 12) 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As falhas percebidas na presente Informação Inicial são, 

em sua maioria, meramente formais. Dentre as aqui apreciadas, 

algumas são frutos de equívocos, data vênia, da douta Comissão e 

outras oriundas de omissão por parte do Justificante. No entanto, 
seja qual for a sua natureza, todas foram explicadas e 
justificadas com riqueza de detalhes, acompanhadas das respectivas 
documentações comprobatórias, caracterizando a veracidade do que 
estamos afirmando. 

É de bom alvitre frisar que numa análise macro, percebe-se 
claramente que todos os dispositivos constitucionais e legais 
foram cumpridos pela administração municipal, o que demonstra o 
respeito às normas e princípios norteadores da atuação 
administrativa, o zelo pela coisa pública e a atenção dada à 
população municipal pelo Governo de Tabuleiro do Norte. 

Destarte, a Exponente, entendendo, data máxima vênia, que 
as falhas apontadas não tipificam atos de improbidade ou crimes 
contra a Administração Pública, no que diz respeito às Contas de 
Governo do Exercício de 2013, espera o devido acatamento das 
presentes justificativas. 

Diante do que foi exposto, o Justificante espera que essa 
Egrégia Corte de Contas venha a acatar, in totum, o teor das 
presentes Justificativas e, assim venha a posicionar-se pela 
regularidade das presentes Contas de Governo, como, de fato, 
regulares são, por ser um ato de inteira e imperiosa justiça. 

É o que se requer e Aguarda. 

TABULEIRO DO NORTE- CE, 10 de Agosto de 2015. 

MOREIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE 

SECRETARIA DE FINANÇAS 
s

40, 
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Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de Tabuleiro do Norte 

EDITAL DE PUBLICAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Tabuleiro do Norte - Estado do Ceará, 
José Marcondes Moreira, em pleno exercício do cargo e no uso 
competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo 
Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, bem como 
as disposições evidenciadas no art. 48 da Lei complementar 
101/2000, RESOLVE publicar mediante afixação nos locais de 
amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de 
Tabuleiro do Norte/CE, e na intemet, através do site 
www.publicont.com.br a Prestação de Contas de Governo do 
Exercício 2013, que trata a Instrução Normativa 02/2013 - 
TCM/CE. 

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE. 

Paço do Poder Executivo Municipal de Tabuleiro do Norte - Estado do Ceará. 
Em, 31 de janeiro de 2014. 

&SE-ARAR • OREIRA 
Pre ei o unicipal 

o Por,  Cuidando bem da nossa gente 
2 g 
4 os- CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO RAIMUNDO RODRIGUES CHAVE 

RUA: PADRE CLICERIO, 4605 - FONE (88) 3424.3100 
i..‘2' . BAIRRO SÃO FRANCISCO - CEP: 62.960-000 

TABULEIRO DO NORTE - CEARÁ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE 

SECRETARIA DE FINANÇAS 

DECLARAÇÃO 

.4400 

IA:Me IYU DU NURI 

Em cumprimento ao art. 48 da Lei complementar 101/2000, 
DECLARO, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle 
Externo, que a Prefeitura Municipal de Tabuleiro do Norte - CE 
publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em 
geral no âmbito do Município de Tabuleiro do Norte, e no site 
www.publicont.com.br a Prestação de Contas de Governo do 
Exercício 2013, nos moldes estabelecidos na LN 02/2013 TCM/CE, 
conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo. 

Tabuleiro do Norte -CE, 31 de janeiro de 2014. 

C/SEIVIARa OREIRA 
Pre eu o unicipal 

 Cuidando bem da nossa gente  

CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO RAIMUNDO RODRIGUES CHAVE 
RUA: PADRE CLICERIO, 4605 - FONE (88) 3424.3100 

BAIRRO SÃO FRANCISCO - CEP: 62.960-000 
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Estado do Ceará 

Prefeitura Municipal de Tabuleiro do Norte 

EDITAL DE PUBLICAÇÃO N° 2014.05.30-1 

O Prefeito Municipal de Tabuleiro do Norte - Estado do Ceará, Cidadão JOSE MARCONDES 
MOREIRA, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as 
conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, RESOLVE publicar mediante 
afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Tabuleiro do 
Norte CE, bem como na internet, através do site www.publicont.com.br e 

.."ww.tabuleirodonorte.ce.gov.br, o RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF, atinente ao 1° 
t¡UADRIM ESTRE do exercício financeiro de 2014.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE. 

Paço do Poder Executivo Municipal de Tabuleiro do Norte - Estado do Ceará. 
Em, 30 de Maio de 2014. 

JOSE MARCONDES MOREIRA 
Prefeito Municipal 



DECLARAÇÃO 

Em cumprimento ao art. 7° da Instrução Normativa do TCM n° 03/2000. 
DECLARO, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle Externo, que a 
Prefeitura Municipal de Tabuleiro do Norte - CE publicou mediante afixação nos locais 
de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de Tabuleiro do Norte e no 
dite www. pu bl i con t. co m. br e www.tabuleirodon ode. ce. g ov br. o R.G.F. (Relatório 
Gestão Fiscal) (art. 54 da Lei Complementar n° 101/2000), referente ao 1° 
QUADRIMES1RE de 2014. conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo. 

Tabuleiro do Norte - CE, 30 de Maio de 2014. 

JOSE MARCONDES MOREIRA 
Prefeito Municipal 



Prefeitura Municipal de Tabuleiro do Norte - Poder EXECUTIVO 

Relatório de Gestão Fiscal 

Demonstrativo da Despesa com Pessoal 

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 

Período: Janeiro a Abril de 2014/Quadrimestre: Janeiro a Abril 

- " " 

Despesas com Pessoal 

Despesas Executadas 

(Últimos 12 Meses) 

Liquidadas 

(a) 

Inscritas em 
Restos a 

Pagar não-
Processados 

(b) 
Despesa Bruta com Pessoal (1) 21.988.282,43 0,00 

Pessoal Ativo 21.221.625,06 0,00 

Pessoal Inativo e Pensionistas 766.657,37 0,00 

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§1° do art. 18 da LRF) 0,00 0,00 

Despesas Não Computadas (§1° do art. 19 da LRF) (II) 398.922,70 0,00 

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00 0,00 

' 'corrente de Decisão Judicial 348.768,78 0,00 

Despesa de Exercícios Anteriores 50.153,92 0,00 

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00 0,00 

Despesa Líquida com Pessoal (III) = (1- II) 21.589.359,73 0,00 

Despesa Total com Pessoal - DTP (IV) = (Illa +111b) 21.589.359,73 

Apuração do Cumprimento do Limite Legal Valor 

Receita Corrente Líquida - RCL (V) 40.943.634,67 

°á da Despesa Total com Pessoal - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)* 100 52,73 

Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54% 22.109.562,72 

Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30% 21.004.084,59 

.0" 

JOSE MARCONDES MOREIRA 

Prefeito Municipal 

f 

MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO 

Contador - CRC 13434/0-2 

ÁPWSLI. 

JOSE JERONIMO DE OLIVEIRA NARA ZILANY MAIA MOREIRA 

Controlador Geral Secretaria de Finanças 



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE - Poder EXECUTIVO 

Relatório de Gestão Fiscal 

Demonstrativo da Dívida Consolidada Liquida - DCL 

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 

Período: Janeiro a Abril de 2014/Quadrimestre: Janeiro a Abril 

R$ 1 ()f1 . __.... _.... .. ... .... .... . .. . .. ......._. . . 

Dívida Consolidada 
Saldo do 
Exercício 
Anterior 

Saldo do Exercício de 2014 

Até o 1° 
Quadrimestre 

Até o 2° 
Quadrimestre 

Até o 30 
Quadrimestre 

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 

Divida Mobiliária 

Dívida Contratual 

Interna 

Externa 

Precatórios Posteriores a 05/05/2000 

16.989.233,43 16.989.233,43 0,00 0,00 

Demais Dividas 16.989.233,43 16.989.233,43 0,00 0,00 

DEDUÇÕES (II) -1.561.862,79 -1.709.724,07 0,00 0,00 

Disponibilidade de Caixa Bruta 

^mais Haveres Financeiros 

ç -) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 

1.869.590,87 

3.431.453,66 

2.352.446,81 

4.062.170,88 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) -(1 - II) 18.551.096,22 18.698.957,50 0,00 0,00 

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA- RCL 39.341.174,91 40.943.634,67 0,00 0,00 

% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL) 0,43 0,41 0,00 0,00 

% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL) 0,43 0,41 0,00 0,00 

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL °A 

Detalhamento da Dívida Contratual 

DÍVIDA DE PPP 

PARCELAMENTO DE DÍVIDAS 

De Tributos 

De Contribuições Sociais 

Previdenciárias 

Demais Contribuições Sociais 

Do FGTS 

9g,kVIAIS DIVIDAS CONTRATUAIS 16.989.233,43 16.989.233,43 0,00 0,00 

Detalhamento da Dívida Contratual 

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 

DEPÓSITOS 

RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 

ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTARIA - ARO 

Regime Previdenciário 

Dívida Consolidada Previdenciária 
Saldo do 
Exercício 
Anterior 

Saldo do Exercício de 2014 

Até o 1° 
Quadrimestre 

Até o 2° 
Quadrimestre 

Até o 3° 
Quadrimestre 

DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (IV) 

Passivo Atuarial 

Demais Dividas 

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

DEDUÇÕES (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Disponibilidade de Caixa Bruta 
Investimentos 

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


































































































































































































































































































































































































