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RELATÓRIO DE GESTÃO 

Exercício 2022 
 

1. Apresentação  

  

Conforme estabelecido na Instrução Normativa nº 007/2013 de 27 de novembro de 

2013, apresentamos o Relatório da Gestão Institucional ao Tribunal de Contas do 

Estado do Tocantins, que compõem a Prestação de Contas de Ordenador, referente ao 

exercício de 2022. 

 

O Relatório da Gestão tem como objetivo apresentar, de forma resumida, as principais 

ocorrências no que tange a execução dos Programas e suas respectivas ações 

contempladas na Lei Orçamentária Anual, que foram executados no exercício de 2022, 

bem como as variações e resultados obtidos com a execução orçamentária, financeira e 

patrimonial. 

 

 

2.  Missão  

 

O Município de Carrasco Bonito tem como missão desenvolver a sua comunidade na 

geração de empregos e prover melhorias nas ações dos serviços públicos de saúde, 

educação e bem estar social dos seus munícipes.  

 

As normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados de 

programas, financiados com recursos do orçamento (alínea e, do inciso I, do art. 4° da 

LRF) não são cumpridas porque o município não dispõe, até o momento, de um sistema 

específico que permita a identificação do custo efetivo de cada programa de Governo. 

 

 

4. Gestão Orçamentária 

 

A Lei Orçamentária nº. 377/2021 de 30 de dezembro de 2021 estima a receita e fixa a 

despesa no valor de R$ 16.451.040,75 e R$ 8.910.143,25 respectivamente, para a 

PREFEITURA MUNICIPAL a serem executadas no exercício de 2021. A receita 

arrecadada e a despesa empenhada até o final do exercício foi de R$ 17.636.431,95 e R$ 

8.255.657,87, respectivamente. 

 

A execução, segundo a natureza da receita e despesa, estão indicadas nos quadros 

abaixo. 

 
Categoria 

Econômica 
Previsão Arrecadada % 

Categoria 

Econômica 
Autorizado Executadas % 

Receitas Correntes 10.520.807,56 16.669.765,28  158,45 
Despesas 
Correntes 

   5.452.260,75 5.053.143,54 92,68 

Receitas de Capital 5.930.233,19 966.666,67 16,30 
Despesas de 

Capital 
  3.457.882,50 3.202.514,28   92,61 

Total 16.451.040,75 17.636.431,95 107,21 Total  8.910.143,25   8.255.657,87 92,78 
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Quanto à análise global do resultado orçamentário, verifica-se que, confrontando a 

despesa executada com a receita arrecadada no exercício, observa-se que, em 2022, o 

Município obteve superávit financeiro evidenciando que as receitas arrecadadas 

superam o valor das despesas empenhadas no exercício e demonstrando equilíbrio entre 

os referidos valores, em atendimento a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

 

5. – Limites com aplicação em Saúde, Educação e Despesas com Pessoal 

 

Em atendimento aos limites estabelecidos na Constituição Federal e pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal, o município de Carrasco Bonito no exercício de 2021, aplicou 

em educação 30,39% e 22,24% em saúde dos recursos obtidos com impostos e 

transferências, como também encontra dentro do limite máximo fixado para despesa de 

pessoal aplicando 46,36%, conforme art. 19, III da Lei Responsabilidade Fiscal, tendo 

cumprido também o percentual de aplicação das despesas com profissionais do 

magistério, pois aplicou 83,65% dos recursos recebidos do FUNDEB. 

 

 

6. – Dívida Flutuante 

 

O Passivo Financeiro compreende as dívidas de curto prazo. Verifica-se que o 

Município, registrou compromisso dessa natureza, conforme segue:  

 

 
 

Confrontando-se os valores de disponibilidade com o valor inscrito em restos a pagar e 

consignações, verifica-se a suficiência de saldo financeiro junto aos compromissos 

assumidos para o exercício seguinte, em conformidade com a Lei Complementar nº 

101/00, conforme tabela acima. 

  

 

7  - CONCLUSÃO 

 

 

No exercício de 2022, com a redução no repasse da União para os municípios, em 

função da queda na arrecadação federal e das políticas de incentivos fiscais do governo 

que levou as cidades a ficarem em situação dramática para honrar os compromissos 

assumidos, o município de Carrasco Bonito conseguiu honrar todos os seus 

compromissos e também avançou no âmbito institucional, e social para o Município, no 

que se refere as conquistas obtidas com as ações de governo em educação, saúde, 

equilíbrio das contas desta municipalidade e principalmente, pela transparência dos atos 

de gestão praticados pela entidade municipal. 
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No âmbito social, cumprimos com o limite de saúde e educação, aplicando acima do 

limite exigido e as ações de saúde tiveram impacto positivo nas necessidades da 

comunidade. 

  

Investimos em infraestrutura de anexo da prefeitura e equipamentos de informática, 

proporcionando a interligação das secretarias do município, agilizando a comunicação 

entres os diversos setores e tornando mais célere os trabalhos desenvolvidos pela 

entidade municipal. 

 

 

Carrasco Bonito/TO, 06 de março de 2023.  

 

 

 

 

 

Gilvan Bandeira da Silva 

Prefeito Municipal 
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