
 
 

 

 
 

 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO 
 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

Este relatório tem por escopo apresentar dados sobre regularidade de envio de informações 

diárias a este Tribunal em obediência às disposições da RN-TC-05/2017, como instrumento de 

transparência quanto a execução orçamentária, bem como uma rápida visão sobre aspectos da 

execução orçamentária das unidades gestoras vinculadas ao jurisdicionado acima, tudo em 

conformidade com os objetivos e diretrizes do Acompanhamento da Gestão pari passu no 

sentido de contribuir para a boa e regular aplicação de recursos públicos em prol da Sociedade. 

 
2. SITUAÇÃO DO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DIÁRIAS 

 

Conforme registros no TRAMITA, consulta realizada no dia 13/05/2020, a última 

informação enviada pelo jurisdicionado diz respeito a movimentação do dia 29/04/2020, 

conforme Doc TC 26577/20. 

O achado acima indica descumprimento da RN-TC-05/2017, fato que cria óbices às 

atividades de Controle Externo, punível com multa nos termos do art. 56 da Lei Orgânica deste 

Tribunal e constitui evidência de ausência de prestação de contas na forma da Lei. 
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3. SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM MARÇO/2020 

 

Conforme registrado no SAGRES ON LINE, disponível em 

https://sagresonline.tce.pb.gov.br/#/municipal/inicio, até MAR-20, a situação orçamentária era: 

Receita Orçamentária Arrecadada (A) R$ 4.392.971,52 

Transferência Financeira Recebida (B) R$ 0,00 

Despesa Orçamentária Empenhada (C) R$ 4.573.786,52 

Transferência Orçamentária Concedida (D) R$ 242.922,38 

Saldo (A+B-C-D) AJUSTADO R$ - 423.737,38 

 
O SALDO indicado acima demonstra situação deficitária ajustada pelas 

transferências recebidas e concedidas. 
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4. DESPESAS TOTAIS EMPENHADAS E AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

Conforme dados abaixo compilados, que refletem as informações sobre despesas até 

29/04/2020, última informação diária enviada a esta Corte, temos: 

 

DESPESA EMPENHADA R$ 4.936.082,02 

DESPESA COM AÇÕES RELACIONADAS AO COVID-19 R$ 36.381,93 

 

Além do aspecto acima verifica-se que o Orçamento de Investimentos para o ano de 2020 

foi aprovado pela Câmara Municipal no valor de R$ 11.658.364,00, todavia, as despesas 

executadas até 29/04, última data da movimentação informada a este Tribunal, alcançaram 

o valor de R$ 119.941,63, representando 1,03% do orçamento autorizado, o que significa 

baixo nível de execução orçamentária no dos meses de janeiro a abril .  

Ademais, consta do Sagres registro de crédito especial, relativo a despesas com 

investimentos no valor de R$ 51.675,00, por meio do decreto 419/2020. No entanto, após 

consultas aos autos, ao site da prefeitura municial , bem como ao da câmara municipal do 

município não foi identificada a existência de lei que autorizasse a abertura do crédito especial 

por meio de decreto, conforme preceituam os arts. 42 e 43 da Lei nº 4.320/64. Ressalta-se que, 

apesar de haver registro, no Sagres, do decreto 419/2020 vinculado à abertura do crédito 

especial ora tratado, não há registro do mesmo no site da Prefeitura Municpal de Santa Cruz 

http://www.portaldalegislacao.santacruz.pb.gov.br/decretos/decretos-ano-2020.html. 
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4.1. Recursos e Despesas relacionados ao enfrentamento da Pandemia  COVID - 19 

 

Foram identificadas  despesas relacionadas ao enfrentamento à pandemia do  COVID-19 

no montante de de R$ 36.381,93, conforme pesquisa no SAGRES ON LINE usando como 

parâmetro a palavra “COVID” no campo histórico.  

Vale registrar que a Nota Técnica nº 01/2020 – ASTEC – TCE/PB, a qual trata da 

contabilização de atos e informação, nos sistemas do TCE- PB, dos procedimentos licitatórios 

ou de dispensa de licitação para atendimento de necessidades no combate ao COVID-19, 

estabelece que o Ente deverá indicar o tipo de meta “ 9- Despesa COVID – 19” no momento 

do empenhamento da despesa, além de fazer constar, no histórico das respectivas Notas de 

Empenho, observação relativa ao enfrentamento da COVID – 19. Verificou-se, conforme já 

descrito, que o município de Santa Cruz não obedeceu às orientações estabelecidas por esta 

Corte de Contas. 

É imperioso salientar que a criação de campo específico para registro da despesas visa 

melhor identificar a aplicação dos recursos recebidos e  destinados à finalidade em questão, 

para que haja transparência na aplicação e gestão dos mesmos. Assim sendo, é necessário que 

a administração providencie o registro de tais despesas  em campo apropriado e criado para 

esta finalidade. 

 

 

 Quanto aos recursos recebidos do Governo Federal, através do Ministério da/ Saúde, 

vide Portaria  com a finalidade de financiar o combate à Pandemia Covid -  de 774/20 de 

09/04/2020,  os mesmos somam R$ 621.450,00.  
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 Percebe-se que as despesas relacionadas com a COVID – 19 (R$ 36.381,93) 

representam apenas 5,85% dos recursos destinados a esta finalidade ( R$ 621.450,00). 

 
5. OUTRAS OBSERVAÇÕES 

 

5.1 Remuneração de Agentes Políticos 

 

Remuneração  

Prefeito no início da 

legislatura (2017) 

Remuneração Prefeito 

no início deste ano 

(2020) 

Remuneração Secretário 

Municipal no início da 

legislatura (2017) 

Remuneração Secretário 

Municipal no início deste 

ano (2020) 

R$ 16.000,00 R$ 16.000,00 R$ 3.600,00 R$ 3.600,00 

Fonte: SAGRES ON LINE 

 

 

5.2 Situação do Portal de Transparência Fiscal  

 

O Portal da transparência do município de Santa Cruz 

https://transparencia.elmartecnologia.com.br/Contab/Despesas/Empenhos?e=201167&Tab=2&fo

oter=off&tabs=off&isModal=false&ctx=201167, em consulta realizada dia 14/05/2020, não traz 

informações relativas a execução orçamentária em tempo real , tendo como ultimas despesas 

registradas às referentes ao dia 30/04/2020. 

 

 

 

Além disso, apesar de possuir campo destinada às informações relativas às despesas no combate 

à pandemia COVID – 19, o mesmo não há registro de valores em contraponto às despesas já 

registradas no Sagres on line. 
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6. SUGESTÃO DE ALERTAS 

 

6.1.  Descumprimento da RN-TC-05/2017 em face do atraso no envio de informações 

diárias, sendo a última remessa relativa a 29/04/2020 9 ( item 2); 

6.2.  Existência de Déficit Orçamentário Ajustado, na posição 29/02/2020, sem indícios 

de quaisquer providências adotadas pelo Gestor, indício de descumprimento do art. 

1º,§1º., Lei de Responsabilidade Fiscal (item 3); 

6.3.  Registro de gastos no enfrentamento do COVID-19 muito abaixo dos recursos  

recebidos por transferência do Governo Federal com esta finalidade (item 4.1); 

6.4.  Baixo nível de realização de investimentos em face do valor aprovado na Lei 

Orçamentária indicando descumprimento da programação aprovada (item 4); 

6.5.  Registro no SAGRES ON LINE de abertura de crédito adicional especial sem 

autorização leigislativa por meio de lei específica, contariando conforme preceituam 

os arts. 42 e 43 da Lei nº 4.320/64 (item 4); 

6.6.  Portal da transparência da Gestão Fiscal não atende plenamente ao disposto na Lei 

nº12.527/2011, na Resolução Normativa RN-TC – 02/2017 e na Lei 13.979/2020 

(item 5.2). 
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7.  CONCLUSÃO 

Em face de todo o exposto sugere-se a emissão dos alertas elencados no item 6 deste relatório. 
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