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PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGAVEL DO GESTOR SOBRE 

AS CONTAS ANUAIS E SOBRE O PARECER DO CONTROLADOR 

INTERNO. 

 
 
 
 

ASSUNTO: Contas Anuais de 2017. 
 
 

 
Pelo presente venho pronunciar sobre  o  encerramento 

do presente exercício financeiro de 2017. 

 
 

No exercício de 2017 o Município teve uma arrecadação 

de 15.538.625,89 (quinze milhões, quinhentos e trinta e oito mil, 

seissentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos), sendo que a 

despesa empenhada no exercício foi de 15.172.352,21 (quinze milhões, 

cento e setenta e dois mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e 

um centavos), resultando assim em um SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO 

de R$ 366.273.68 (trezentos e sessenta e seis mil, duzentos e setenta e 

três reais e sessenta e oito centavos). 

Em tempo, registra-se que através de um planejamento 

eficiente o recebimento de tributos superou as estimativas de receita 

fixadas, contribuindo para o superávit mencionado. 

Com relação aos limites constitucionais, podemos verificar 

o fiel cumprimento quanto às legislações. Vejamos: Gastos com Pessoal 

46,70%; Gastos com Educação atingimos o percentual de 34,37%, sendo 

que o limite mínimo estipulado é de 25%; Gastos com Saúde Pública 

atingimos o montante de 30,11%, sendo que o limite mínimo estipulado é 

de 15%, no gasto com FUNDEB 60% aplicamos o total de 100,00%, onde 

o limite mínimo estipulado é de 60%. Portanto, conforme demonstrado, 
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cumprimos fielmente os limites fixados. 

Informamos que a presente prestação de contas teve sua 

elaboração dentro das normas legais que regulamentam a matéria, 

atendendo, assim, as exigências desse Egrégio Tribunal de Contas. 

Em relação ao Parecer de Controle Interno ficaram 

relatados no presente, os principais aspectos da gestão ocorridos no 

exercício encerrado. 

Sendo assim, nos colocamos à disposição dessa conceituada 

Corte de Contas para dirimir quaisquer dúvidas que por ventura advirem do 

presente. 

Sendo o que tínhamos para o momento, apresentamos a 

Vossa Excelência, nossos protestos de elevada estima e distinta 

consideração. 

 
 
 
 
 
 
 

São Pedro da Cipa – MT, 29 de março de 2018. 
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