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ESTADO i)i: .s•:a
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL 1)1 RÂNSITO E I'.RANSPORTE DE
SIA\(I.

R!LATÓ•iUO )I ;ESTÂO
- Exercíio de ZOIb

Em cumprimento as exigências legais. juntamos Prestação de Contas do exercício de
2016, o presente Relatório de. Gestão, onde proctiranios demonstrar alguns indicadores
que contribuirão para a avaliação da gestão deste órgão, sob o ponto de vista da
legalidade, eficiência,, eficácia, econonicidade e efetividade na utilização dos recursos
públicos.
Constam ainda no presente relatório, de [rr ia resumida, todas as informações
relacionadas à movimentação Orçamentária. 1inan' :e.ira e patrimonial da entidade. 'Todos
os registros contábeis obedeceram rigorosamente a legislação em vigor, em especial a
ci 1 uderal n°4 '320/64 c a 1 ci Complementar 1 u era! n° 101/00.
1— DA DOCUMENTAÇÃO:
Integra a presente Prestação de Contas todos OS documentos exigidos através cio
Reso l ução TC n° 223/02. 'lodas as peças forai.n arrumadas e encadernadas na ordem
sequencial estabelecida na referidaResolucão
11— DO PLANEJAMENTO:
No setor público, planejamento é o estudo e o e stabeleçjmento das diretrizes e metas
que deverão orientar a açãogovernamental. Pian jamento é o processo de definição de
um cenário futuro desejado e dos meios eficaz para alcançá-lo. No atual sistema
orçamentário nacional, estabelecido pela. C.onstitu i.cão Federal, três são os instrumentos
utilizados para a operacionahzação do processo d planejamento nos entes federados: o
Piano Plurianual a Lei dc Ducti i/cs Orçamentam is e a Lei Orçamentária Anual.
A legislação orçamentária, do Município de.. Estânia/.S E, vigente durante o exercício de
2016 é a. seguinte:
Piano Plurianual.201.4-2017
Lei de Diretrizes Orçam.entárias
Lei Oicamcut'iiia

jLei N 1639 de 18/11/2013
Lei N 01746 de 22./0712015
Lu N 1779 de 2/11/2015

. t nceita e a despesa foram estimadas e .
Na Lei Orçamentária do exercício de. 2016,
'fixadas, respectivamente, da seguinte tbrma.:.
[

RFC} 11
Receita Corrente
Receita dcCapital
TOTAL

1 594.00O,00
000
1.594'.000,00

J/

i..
Â

EST! Do DE SERGIPE
SUPE..RINTENDENCIA MUNI( IP AL Dfli TRANSITO E TRANSPORTE DF
ESTÂNC1 A

DESPESA

1

Despesa Correine
Despe s a de Capital

TI-)TAL

3.06200000
218 000 O()
00 000,00

L

en conformidade com as metas previstas
A Lei Orçarnentdria do Município. ei ::.j.b(yj
no Piano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçame.ntária.s, contempla as seguintes ações:S:
;o
Construção. Ampliação L Rataui ic o dc \hiigo Rodo\ Iduos
1..-,quipamen.os de Sinahtao Mobiliários
Aqwsicíio de
Veículos c Iii.fraestruaira Viária
Manutenção do Conselho Dei ibLi iu vo c 1 iii
Manutenção da Supit ifltcndcncia M inicipal di li lI15J)O1 tes e
lii tis ito S\41 1
Operação de FiscaIizaçio.. Sinalizaç. to. Infraestrutura Viária e
Educação de 11 ansito
Concurso Publico

Tipo
PROJETO
PROlE 10

Máquinas,

\1 IVID '\DL
ATIVIDADE,
IDADE

ATIVIDADE
ATIVIDADE

11.1 - DAS ALTERAÇÕES ORÇAI. ÍENTÁJU.AS
A despesa inicialmente fixada na ei Orçamentária sofreu algumas alterações no
decorrer do exercício. ocasionada Pela abertura de Créditos Adicionais. conforme
demonstramos a seuuir:

Despesa fixada inicial
Créditos
LdltOS supkmcniii . abei-tos ( )
Créditos especiais abc tos E1)
RLducO de doE ic'cs )
Despesa autorizada íi.r ai

-

3+300A000,00
903.690.00
0.00
901 690 00
3.300.000,00

Para cobertura dos Créditos A.dicionlais abertos, foram utilizados os recursos previstos
1° da Lei Federal n°4 1j0 64
no ait 41
IV - DA GESTÃO ORÇAM ENT IA E F'.EN.ANC.EI.RA:
a) RECEITA
A receita orçamentária arrecadac a no exercício importou em RS 453.417 168
(Quatrocentos e cinquenta e três n II quatrocentos e dezessete reais e. sessenta e oito
centavos). VerifIcou-se. portanto. uma ,arrecadação a menor no valor de R$
L140.582,32 (Um milhão cento e luarenta mil quinhentos e oitenta e dois reais e
trinta e dois centavos) que a pre 'iS() inicial de. .RS 1.593.000,00 (Um milhão e í..
quinhentos e noventa e quatro mil reais).
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Re
1 594 00() 00

cceitas CouLntes

[JRe ceitas de. Capital
T OTAL

Arrecadação
4 3 ,417.68

II

1140 582 2

-

1

-

1 940000

3341

b) DA DESPESA
Dos créditos autorizados para o exercício de 2016-realizou-se uma despesa no valor de
.RS 2.046.116,17 (Dois milhões e quarenta e seis mil e cento e dezesseis reais e
dezessete centavos) contra unia autorização de. RS 3.300.000,00 (Três milhões e
trezentos mil) gerando unia economia orçamentária na ordem de R$ 1 .253.883,83 (Um
milhão e duzentos e cinquenta e três mil e oitocentos e oitenta e três reais e oitenta
e três centavos). conforme demonstrado a seguir:

Despesasountes
Despesas dc(aplldl
TOTAL

2 987 000 00

j

2 043 646 171

_f3_300000500 L

-

943,353

61 16,12j

8,

18

J

Os demonstrativos anexos à Prestação de Contas demonstrarão deforma detalhada toda
a movimentação da despesa orçamentária no exercício,
e) BALANÇO FINANCEIRO
O Balanço Financeiro, apresentado na forma estabelecida no art. 103. da Lei Federal a °
4.320/64, tem a seauinte composição:
Receita Orçamentária
'l'ranst'._Finane. Recebidas

Recebimentos Extrao.rça.nie.ntãria
Saldo em espécie do exercício

453.417.68 Despesa_(.)rçamentãria
'fransf. Finane. Conr.edidas
1 .693 .69$93
...
449.315).. 29 Paannie.ntos Extraorçamentãria

1

.... ..

.

2.046.I1617

10.000,00

.

________ 303.273.44

242.443,56
5.371.27 Saldo em espécic p/ o exercício
scan tute
2.601.833,17
TOTAL
2.601.833,17

anterior
TOTAL

- DAS LICITAÇÕES:
Foram realizados no exercício 06 processo(s) !icitntório(s) conforme segue:
Modalidade

vencedor (es)

Y

Objeto

IN L\IGI BIt 1 DAI)L

1

1 M AP Inshtuto Municipal de
A(hilinistração

ÍNEX.!GIBILIDADE

5

3Tec.nos Tecnologia LTDA ME

TOMADA DE
PREÇOS

1

Obiui a ConLwso 1 1 DA

-

.

.

,

*

EPP

Loc,11cão dc Sofi ai L de
aup
Presiacão de serviços de.
manutenção e auiomação de

Contratação de empresa
epci iliz ida iii realização
dcconewn publico
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PREGAO
PRESENCIAL
PREGA(.)
PRLSINCIAL
PREG1kO
PRESINCIAI

A.KBAR Comércio Exportação e
.Import.aç.io LT.E)A, Marci lene
Santos calu - EPP. Amigão
ComoLm Ge ri ] t 1 D \ M_Er
Jos Carlos Chagas da Cruz— ME,
j PAVIC(..)N Pavimentadora e
lConttutoiaHD\

Aquisição de material para
pintura viária manual e
aquisição de maeriaE para
mmtitençaodL pI t is
A.c1uisiço de ldt quentinha e
Serviço de
asíaa

pa.vimcntaçio

VI - DA GESTÃO PATRIMONIAL
O Balanço P.atirjmon.i.ai , levantado em estrila observância ás normas estabelecidas na Lei.
Federal n, ° 4.320/64, apresentou uni resultado acumulado na ordem de .RS 1.332.249,98
(Um milhão trezentos e trinta e dois mil duzentos e quarenta e nove reais e noventa
e oito centa-vos) DL forma tL,umld t a posição do ililmônlo puhlu.o municipal cm
3 1/1 2 12016 era a.secuinte.:
dvoCireulame

J352.04L62.i1s sívoCiicidanle
oNio (ncuHntç
1.089.944.02 P
luimonio_llo
1
TO FAL
1440 98i 65 [_
.

TOTAL

8.738.67
00
3249.9 8
L1.440.988,625

E

O resultado econômico do exercício íoi positivo na ordem de RS 239.913,53 (Duzentos
e trinta e nove mil novecentos e treze reais e cinquenta e três centavos) decorrente
da diferença entre as variações pLlt.rimoniais aumentativas e as variações patrimoniais
diminutivas. apuradas conlorme as variações patrimoniais quantitativas, peça integrante
desta Prestação de Contas. R.esumidam.ente, o resultado econômico do exercício está
demonstrado a seguir:
a1.iaçõesPat.rimo.nt1Awnenutivaj
V a ri ,a ç õe s PatrimonizalDmunurr

2.200.669.91j
1960 7D6 3S
239.91.3,53

luz esultadoPatrimonia
Vii - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através deste Relatório de Gesnáo l)OCUflhiilOS enfocar, de forma resumida, os principais
aspectos decorrentes da execução orçamentária. financeira e patrimonial do exercício de
2016. Com urna análise dos ancNos inlegrailtes desta Prestação de Contas. é pOSSÍVel
obter urna visão mais detalhada sobre toda a movimentação dos bens e recursos
públicos ocorrida no período.
1 stanciaSl

diio de 2016.
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RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
ÓRGÃO: SUPERINTENDÊNCIA M13N1C1i.i\l... DE TRÂNSITO E
1 '1AN( IA
AS',LIN 10 AN \l 151 1)1 PRI SI \C \o DL (ON 1 kS
PERÍOI.)(): EXERCÍCIO DE 2016

TIÂ1srro DE

Em cumprimento as atribuições pertinentes ao Controle interno,
procedem à análise da Prestaçâo de Contas acima refèrjd.a. tendo a relatar õ seguinte:
1 - 1RliSTAÇÂ.() DE, CONTAS
A Prestação de. Contas em exame, referente ao exercício de 2016, da
responsabilidade do Sr, Laelson Fraga Soares. Superintendente Municipal de Trânsito e
Transporte de Estância, foi elaborada em obediência as normas cia Lei Federal n°
4320/64 e legislação pertinente, estando composta do Relatório de Gestão, Balanços
Orç'amentários. Financeiro e Patrjinonjai, Demonstração das Variações Patrimoniaís e.
Anexos,

O orçamento para o exercício de 2016, aprovado pela Li Municipal n°
1779, dc 25/1 1/2015, estimoi a receita em R$ 1 .594.000,00 (Um milhão e quinhentos e
noventa e quatro mil reais) e iïx.ou a despesa em R$ 3300.000,00 (Três milhões e
trezentos mil).
A. despesa autorizada foi alterada no decorrer do exercício por meio de
créditos adicionais lcgalmntc uitoi tiados contoImL valoi s abaixo:
Despesa fixada inicial
Créditos suplementares abertos (±)
Créditos especiais abertos (+)
Redução de dotações (-)
Despesa autorizada tina!

3.300.00.0,00
903.690.00
0,00
903.690,00
3,300.000,00

A. despesa total empenhada no exercício importou em R$ 2.046.116,17
(Dois milhões, e quarenta e seis mil cento e dezesseis reais e dezessete centavos) Em
rclaçZío a autoriiada final, a ckspesa oamcntaiia apu_scntousc da seguinte loima

[

Categoria _Econômica

LDespesas CoI1Lntc_J
de. Capital
]

2 987 000 00
313
.000,001

2 043 646 17
2.470,00

TOTAL

3..300,000,00j

2.0:46*1.1 $t2

_____

L

94353J
310.530,00J
1.2-^~)3-.88383

CøO
ESTADO 1)E SERGEPE
'UPER1NTFDfNC1A V111'dCIP J DE TRANSITO 1' IR \NSPORTL DE
ESTÂNCIA

3 - DO BAI.A1N'C() l . :[NANC[IRO:
() Balanço Financeiro Foi elaborado de acordo com o art. 1:03 da Lei
Federal n° 4,320/64, tendo a seguinte movimcntaçâo:
Receita Orçamentária
Transf'. Finane. Recebidas
Recebimentos Extraorçameuiária
Saldo em espécie do exercício
anterior
FOT&L

2.046.116,17

453.417.68 Despesa Orçamentária
1.693 6)$,93 Trans[. Financ, Concedidas

10.000.00
303.273,44
242.443,56

449.345.29 Paua.mentos_.Extraorçamentária
5.371,27 Saldo em espécie p/ o exercício

2.601.833,17

TOTAL

2601_833,17

4 DA SITUAÇÃo PAT REM oNIAL.:
O Balanço Patrimoni.a.l que representa os bens, direito e obrigações que
compõem. a substância patriinon ia.1 da entidade., foi elaborado de acordo com as .nornias
legais, estando assim demonstrado:
Ativo Circulante
Ativo Não-Circulanft
TOTAL

352.044.62 [Passivo Circulante
1,088.9-1 4 02 Pa i o N 10 (.uu1antc

108.738,671
OOfl 1

1

1,440.988165

TOTAL

1.440.9808,65

A lDemonstraçío das Variações Patrimoniais. demonstrativo que evidencia
as alterações ocorridas no patrimônio da entidade durante o exercício, teve a seguinte
movimentaço:
2200.669,9 1
Variações_Patrimonial_Aumentativa
1.960.756 3
Variações _Patrimonial Diminutiva
_J239.91353
Res o -R a do
-

5— CONCI..I..JSÃO:
Diante do que foi visto e analisado, concluímos que a Prestação de

Contas em análise foi elaborada e apresentada em conformidade com as normas legais
Vigentes.

Li.stância/SF, 1 de: janeiro de 201 7.
/

/[ l3ïspo Dorca dos Santos
Joséjm10

EnçYlurea'do do Controle Interno

1

