RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE GESTÃO
MUNICÍPIO DE RESTINGA SECA
EXERCÍCIO DE 2019

Cumpre-se remeter a este Colendo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul,
o presente relatório para evidenciar as metas atingidas, conforme consta na Lei Orçamentária
Anual, LDO e PPA, bem como informações físico, financeiras sobre recursos aplicados em
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE/FUNDEB e em Ações e Serviços Públicos de
Saúde.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A - RECEITA
A Lei Municipal nº 3.406/2018, relativa ao orçamento de 2019, estimou uma receita de
R$ 50.460.886,00 a qual foi encaminhada ao Legislativo Municipal com a devida Metodologia e
Memória de Cálculo.
A realização dessa receita, no entanto, ficou superior a sua previsão inicial, em
decorrência de ações e medidas adotadas pela administração municipal para aumentar a arrecadação
municipal, bem como recursos advindos de projetos e emendas parlamentares,
A receita realizada no exercício de 2019 fechou em R$ 60.654.040,46, valor R$
10.193.154,46 superior a sua previsão orçamentária.
As receitas próprias municipais tiveram um aumento de 21% (vinte e um por cento) em
relação a sua previsão orçamentária, somando o montante de R$ 1.438.371,29 superior ao previsto
para o exercício.
Destacamos nesse exercício o desempenho da receita do IPTU, que tínhamos uma
previsão anual de R$ 680.000,00 e tivemos uma arrecadação de R$ 1.019.460,56, um aumento de
50% em relação ao previsto.
No ano de 2018 o Município, através do devido processo licitatório, contratou empresa
especializada em georreferenciamento, aerofotogametria e atualização cadastral com o objetivo de
elaborar uma nova planta genérica de valores atualizada para a cobrança do IPTU municipal,
desatualizada há mais de vinte anos.
Aliando a esse trabalho também fizemos a consolidação e atualização da nossa
legislação tributária municipal que datava de 1990.
Com isso já conseguimos no primeiro ano seguinte da aprovação da lei um significativo
aumento em nosso IPTU, que estava totalmente defasado em virtude dos irreais valores venais dos
imóveis.
Da mesma forma com o novo código tributário municipal (Lei Complementar 13/2018)
a avaliação do ITBI passou a ser realizada pelos fiscais do município e por essa razão tivemos um
arrecadação 68% (sessenta e oito por cento) superior a previsão anual.

O Município vinha perdendo muita arrecadação dessa fonte de receita porque os valores
eram apenas baseados na declaração do contribuinte e feito no setor de engenharia.
Com a mudança da lei que passou a incumbência para o setor de fiscalização tributária,
as avaliações passaram a ser feitas somente após a vistoria no local e o adequado enquadramento ao
valor de mercado para os imóveis rurais e com a nova planta de valores para os urbanos.
Da mesma forma tivemos um crescimento na receita das taxas, que tiveram um aumento
de 26% (vinte e seis por cento) em relação ao previsto para o ano, em decorrência de algumas
atualizações advindas do novo código tributário municipal.
Tivemos também um desempenho positivo na arrecadação do ITR, que teve um
aumento de 57% (cinquenta e sete por cento) em relação a previsão anual, pelo fato de que o
Município atualizou os valores referência da terra nua e manteve o convênio com a receita federal.
Finalmente tivemos uma superávit na arrecadação do ICMS, que ultrapassou em 10%
(dez por cento) a sua previsão anual. Esse é um fator bastante relevante pelo fato de que essa é a
segunda maior fonte de arrecadação do Município.
Com relação ao ICMS cabe destacar que desde 2017 o município vem mantendo
convênio com o Estado do RS de adesão ao PIT (Programa de Integração Tributária) e realizando o
trabalho de fiscalização nas volantes municipais com o adequado atingimento das metas mensais.
Da mesma forma vem realizando ações de incentivo a emissão de notas fiscais e
voltadas a educação fiscal.
Por essa razão acreditamos que o incremento no retorno do ICMS tenha sido resultante
em parte desse trabalho que estamos realizando em parceria com o Estado do Rio Grande do Sul.
Registramos também o ingresso na ordem de R$ 1.843.776,80 de emendas
parlamentares e convênios, sendo que desse montante R$ 880.000,00 são provenientes de emendas
de custeio para a área de saúde e o restante de R$ 963.776,80 são receitas de capital para aplicação
em investimentos.
Com isso podemos afirmar que tivemos êxito nas fontes de financiamento que podem
ser melhoradas com nossos esforços e ações, pois em todas elas conseguimos superávit proveniente
das ações que realizamos no sentido de fomentá-las.
Porém existe aquelas receitas que não depende do esforço da arrecadação municipal,
pois são provenientes de outros indicadores, tais como o número de habitantes do município e
nessas receitas tivemos resultados negativos em relação a previsão.
Tivemos um déficit na ordem de R$ 104.778,96 em relação a previsão anual do FPM,
que participa com o maior percentual na composição do orçamento municipal.
Da mesma forma o governo federal não repassou os recursos previstos da LC 87/96 e
também do FEX (Auxílio financeiro esforço exportador), receitas essas que financiariam ações
demandadas pelo recurso livre municipal.

B - DESPESA
A Despesa executada no exercício de 2019 objetivou a atingir as metas definidas no
Orçamento Anual, amparado pelo Plano Plurianual de Investimentos e pela Lei de Diretrizes
Orçamentárias.

As despesas fixas e de manutenção aumentaram em decorrência do natural aumento
dos preços e dos reajustes dos contratos de serviços que em alguns casos ficaram superiores a
previsão orçamentária
Em 2019 continuamos pagando em dia todos os nossos fornecedores, prestadores de
serviços, assim como a folha do funcionalismo municipal com seus encargos sociais e
previdenciários.
Também continuamos pagando em dia os parcelamentos com o Fundo de Previdência
do Município (RPPS) e também com o INSS e não precisamos fazer novos parcelamentos.
Contudo nosso recurso livre municipal foi bastante oprimido em relação as despesas de
manutenção e encargos e nesse sentido destacamos o elevado crescimento no percentual de
amortização do passivo atuarial.
O montante liquidado no exercício na amortização do passivo atuarial fechou em R$
3.143.804,61, despesa essa financiada totalmente com o recurso livre.
Os demais encargos sociais e previdenciários somaram o montante de R$ 2.388.171,29
que, juntamente com o passivo atuarial chegaram a cifra de R$ R$ 5.531.975,90.
De outro lado estão as demandas da população no que se refere a continuidade e
qualidade na prestação dos serviços, tais como limpeza urbana, coleta de lixo, iluminação pública,
saneamento básico, saúde, educação, esporte, lazer, agricultura e assistência social.
Nesse sentido tivemos que injetar mais recursos para continuar pagando as contas em
dia e ainda atender o crescimento nas demandas da população e no cumprimento das metas e
diretrizes orçamentárias propostas para o exercício.

INFORMAÇÕES FÍSICO, FINANCEIRAS SOBRE RECURSOS APLICADOS
NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE E FUNDEF/FUNDEB

A) AÇÕES REALIZADAS




Lotação de profissionais nas escolas;
Coordenação da elaboração do calendário escolar, respeitando aspectos legais;
Planejamento da gestão administrativo-pedagógico das escolas através de reuniões com as
equipes diretivas;






























Implementação do trabalho psicopedagógico, atualização de diagnóstico sobre o contexto
das instituições municipais escolares, organização de procedimentos e instrumentos para as
avaliações; realizadas e documentadas, 43 avaliações psicopedagógicas com os alunos
encaminhados pelas 08 escolas municipais de ensino fundamental;
Implementação e efetivação do Conselho Municipal do Transporte Escolar;
Implementação e execução da Câmara Setorial de Educação;
Implementação do projeto Aprendendo a Empreender, destinado aos alunos dos anos finais
do ensino fundamental;
Adesão e execução do Programa AABB Comunidade;
Inserção e acompanhamento da plataforma CONVIVA Educação;
Execução do Programa de Gestão e Autonomia Escolar - PGAE nas escolas municipais;
Realização de práticas restaurativas com alunos da rede municipal de ensino;
Implantação e estudos da base nacional comum curricular (BNCC), dias D para estudos da
BNCC, e Referencial Curricular Gaúcho, bem como o Documento Orientador do Município
(DOM);
Implantação das classes de aceleração para correção de fluxo dos anos finais do ensino
fundamental;
Formação mensal aos professores das classes de aceleração de estudos;
Realização de práticas restaurativas municipais com os alunos das classes de aceleração;
Realização de planejamento e assessoramento ao Programa Novo Mais Educação e ao
Programa Mais Alfabetização;
Realização do monitoramento do censo escolar e frequência do programa bolsa família;
Realização de visitas de supervisão, orientação e acompanhamento pedagógico nas escolas
municipais;
Realização de atividades relacionadas com educação alimentar e nutricional nas unidades
escolares;
Realização do curso de formação a distância, como Boas Práticas em Serviço de
Alimentação;
Realização de revisão e adequação à BNCC de regimentos e PPs que deverão ser
implantados em 2020;
Realização de viagens de estudos com alunos e professores;
Realização de projetos: Bombeiro Mirim, Cultura Alimentar, Aluno Destaque, União Faz a
Vida, Educação Ambiental e JERGS - Jogos Esdudantis;
Realização de reforma na cozinha e refeitório da EMEI Edwaldo Bernardo Hoffmann;
Colocação de calhas, caixa d´água e portão eletrônico da EMEI Edwaldo Bernardo
Hoffmann;
Reparos no telhado e colocação de manta asfáltica na EMEI Edwaldo B Hoffmann;
Pintura de toda a escola Edwaldo B Hoffmann e adequações no PPCI;
Desintetização, desratização e higienização de caixas dagua da escola Edwaldo B
Hoffmann;
Construção de muro e colocação de grades na escola Edwaldo B Hoffmann;
Realização de pinturas nas salas, reparos no telhado e fiação elétrica na EMEI Gente
Inocente;






























Colocação de mais 02 pontos de vigilância na EMEI Gente Inocente;
Realização de adequações no PPCI, reforma de carrinhos e cadeiras de bebês, higienização
de caixas d'água e envidramento da área coberta.
Pintura, colocação de corrimões, colocação e limpeza de calhas e troca de fechaduras na
EMEF Leonor Pires de Macedo;
Colocação de manta asfáltica, antiaderente no piso da rampa e consertos na EMEF Leonor
Pires de Macedo;
Realização de limpeza das caixas d'água, caixas de gorduras e troca de encanamentos na
EMEF Leonor Pires de Macedo;
Realização de reparos nos bancos de madeiras e revitalização da pracinha na EMEF Leonor
Pires de Macedo;
Realização de consertos de calçadas e adequações no PPCI da EMEF Leonor Pires de
Macedo;
Construção de espaço adequado e canalização do gás de acordo com a orientação para PPCI
na EMEF Francisco Giuliani;
Realização de pintura de salas de aula, revitalização na pracinha e consertos de bebedouros
na EMEF Francisco Giuliani;
Realização de reforma no refeitório e adequações ao PPCI na EMEF Francisco Giuliani;
Realização de pintura nas salas de aula, pintura externa e reparos no telhado da EMEF
Dezidério Fuzer;
Realização de conserto e pintura na quadra de esportes da EMEF Dezidério Fuzer;
Reparos no telhado troca de vidros e fechaduras na EMEF Dezidério Fuzer;
Colocação de tela de proteção na rampa, conforme orientação/notificação dos bombeiros;
Aquisição de placas de sinalização, luzes de emergência e recargas de extintores de acordo
com o PPCI na Escola EMEF Dezidério Fuzer;
Pintura de salas de aula, troca de vidros e fechaduras na Escola EMEF Sete de Setembro;
Pintura externa e adequações ao PPCI na EMEF Sete de Setembro;
Reformas e reparos na EMEF Adelino Roso;
Realização de pinturas de salas de aula, reparo no telhado e pintura externa na EMEF
Manuel Albino Carvalho;
Reformas e reparos na Escola EMEF Manuel Albino Carvalho;
Realização de pintura externa e reforma no telhado da EMEF Três de Outubro;
Realização de manutenção de pias, encanamento e fiação elétrica no polo educacional
Realização de diversas atividades comemorativas, dia da criança, professor, festa junina,
semana do município, semana farroupilha, feira do livro e mostras pedagógicas;
Realização do concurso Aluno Destaque;
Realização de manutenção dos veículos do transporte escolar
Realização do transporte de 1.120 alunos por dia;
Aquisição de dois veículos ORE 02 Mercedes Benz, adaptados para cadeirante e com
capacidade para 46 alunos cada um;
Instalação de cortinas nos ônibus que atendem alunos da educação infantil;

B) EXECUÇÃO FINANCEIRA

RECEITA
Durante o exercício de 2019 o comportamento da receita proveniente da arrecadação de
impostos, e transferências constitucionais e dívida ativa fora o seguinte conforme demonstrado no
quadro abaixo:
RECEITA
IPTU (Principal, multas e juros e
dívida ativa)
IRRF (Principal, multas e juros e
dívida ativa)
ITBI
ISSQN (Principal, multas e juros e
dívida ativa)
FPM
ITR
L.C 87/96
ICMS
IPVA
IPI/EXPORTAÇÃO
DEDUÇÕES RECEITA
IMPOSTOS
TOTAL

VALOR
ARRECADADO
1.664.834,34

25% CFE LEI
ORGÂNICA
416.208,59

886.756,97

221.689,24

849.851,96
2.021.284,33

212.462,99
505.321,08

14.555.692,43

3.638.923,11

526.207,79
0,00
13.670.715,91
1.416.289,54
202.934,52
(457.793,51)

131.551,95
0,00
3.417.678,98
354.072,39
50.733,63
(114.448,38)

35.336.774,28

8.834.193,57

Cabe agora deduzir os gastos que tiveram sua cobertura com os recursos oriundos de
convênios e contratos, bem como as transferências para programas de educação como podemos
verificar no quadro a seguir
TRANSFERÊNCIAS SALÁRIO EDUCAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS AO PNAE
TRANSFERÊNCIAS PNATE
TRANSPORTE EDUCAÇÃO BÁSICA ESTADO
INFRA ESTRUTURA ESCOLAR EB MOBILIÁRIO
TOTAL DEDUÇÕES

566.149,89
165.438,80
112.823,14
760.397,90
23.780,00
1.628.589,73

DESPESA
A despesa liquidada no exercício de 2019 em atividades e projetos relacionados à
manutenção e desenvolvimento do ensino foi a seguinte conforme quadro abaixo:
DESCRIÇÃO DA SUBFUNÇÃO
Administração Geral - MDE
Previdência Básica - MDE
Previdência do Regime Estatutário - MDE
Alimentação e Nutrição - MDE
Ensino Fundamental - MDE
Educação Infantil - MDE
Outros Encargos Especiais - MDE
Ensino Fundamental - Fundeb
Educação Infantil - Fundeb
TOTAL

TOTAL LIQUIDADO
1.126.715,46
5.342,93
98.719,38
440,00
1.732.662,95
451.158,98
967,34
5.119.821,66
2.288.338,29
10.824.166,99

Agora será necessário computar as despesas que deverão ser excluídas do cálculo da
aplicação em MDE:
Montante da despesa liquidada com
recursos do PLUS do FUNDEB
Montante da despesa liquidada com
Rendimentos da MDE e FUNDEB
TOTAL A SER EXCLUÍDO

1.331.025,46
9.969,06
1.340.994,52

Com base nos quadros anteriores podemos então calcular o percentual de aplicação em
MDE pelo Município:

Total Despesas com MDE em 2019
(-) Total Despesa Liquidada com Recursos do PLUS
do FUNDEB.
(-) Total da despesa Liquidada com Rendimentos da
MDE e FUNDEB
TOTAL APÓS AS DEDUÇÕES
PERCENTUAL APLICADO EM MDE

10.824.166,99
1.331.025,46
9.969,06
9.483.172,47
26,84%

Diante dos dados expostos, os quais foram extraídos dos demonstrativos contábeis do
Município, temos a comprovação da aplicação dos recursos na Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino conforme dados mencionados.

O repasse total da receita proveniente do FUNDEB, acrescida dos rendimentos da
aplicação financeira fora de R$ 7.167.415,20 e desse montante R$ 5.469.998,42 foram aplicados na
remuneração dos profissionais do Magistério que atuaram na educação infantil e fundamental, o que
perfez um percentual de 76,32%.
O restante dos R$ 1.697.416,78 foi aplicado em projetos e atividades do Ensino
Fundamental e Infantil, perfazendo 23,68%.
Também é possível visualizar através do quadro anterior que o Município realizou
gastos computáveis na ordem de R$ 9.483.172,47 gastos esses que confrontados com a receita
realizada (impostos + transferências) atingiu um percentual de 26,84%.
Diante dessas constatações podemos afirmar que Município de Restinga Seca aplicou
em Manutenção e Desenvolvimento de Ensino percentual acima do mínimo obrigatório exigido na
Constituição e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o que permitiu o cumprimento das metas e
demandas definidas no Orçamento para 2019.

INFORMAÇÕES FÍSICO, FINANCEIRAS SOBRE RECURSOS APLICADOS
EM AÇÕES E SERVÍÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

O acompanhamento das informações físico, financeiras sobre os recursos
aplicados em ASPS são encaminhados quadrimestralmente através do Relatório Gestão.

DADOS FÍSICOS
As atividades desenvolvidas ao longo do exercício de 2019 objetivaram a
atingir as metas definidas e os indicadores físicos necessários, assim tivemos:
 Implantação do NASF – Núcleo Ampliado da saúde da Família, com os seguintes
profissionais: psicóloga, nutricionista, educadora física e assistente Social.
 3ª Semana da Saúde, ocorrida no mês de abril, com programação diária e encerramento com
a feira de saúde na praça central.
 Realização da Campanha Nacional de vacinação contra a Gripe, mês de maio.
 Campanha de vacinação e senso vacinal da febre amarela (julho e agosto)
 Campanha de vacinação contra o sarampo.
 1º Arraia da saude, ocorrido no mês de junho, onde foram ofertados vários serviços e
orientações de saúde, brechó solidário, brinquedos e pipoca para as crianças, entre outros.

 Aquisição de 02 ambulâncias de pequeno porte.
 Aquisição de 01 micro-ônibus.
 Realização de palestras nas escolas sobre o setembro amarelo – prevenção do suicídio.
 Realização da campanha do outubro Rosa.
 Realização da campanha do novembro azul.
 Campanha de doação de sangue, coleta de 98 bolsas de sangue. (parceria com o Rotary,
hemocentro e laboratório Soderlab).
 Realização do evento regional do Planetinha Saúde, com o tema “ÁGUA BOA É ÁGUA
SEM AGROTÓXICOS”. (participação das escolas e de outros municípios da 4ª CRS).
 Realização do evento do dia municipal do diabético na praça central.
 1ª Conferencia contra o racismo institucional (05/12/19 com a participação de servidores,
comunidades quilombolas, autoridades e representantes de entidades do município).
 Inauguração do posto de Saúde de são Miguel Velho (dezembro).
 Inicio da construção da academia ao ar livre em São Miguel Velho (dezembro).
 Retomada da Obra do posto de saúde do Loteamento Bela Vista (dezembro).
 Organização do posto de saúde nas Tunas, para o verão nas Tunas.
 26.909 consultas médicas (clinico geral) nas unidades de saúde.
 3800 consultas de enfermagem.
 Mais de 7.500 procedimentos odontológicos.
 Mais de 1700 atendimentos de fonoaudiologia.
 Mais de 30 mil procedimentos realizados nas unidades de saúde (curativos, verificação de
Pressão arterial, teste de glicose, testes rápidos, entre outros).
 2.850 sessões de fisioterapia
 Mais de 3 mil atendimentos psicológicos.
 1.580 consultas psiquiátricas (realizadas no município).
 660 consultas ginecológicas (realizadas no posto são Luiz)
 11.232 pacientes transportados (2.565 viagens) para os diversos locais de referencia (Porto
Alegre, Lajeado, Agudo, Faxinal, Santiago, Santa Maria, Cruz Alta, entre outros).


24.481 pessoas foram atendidas na farmácia municipal.

 Programa saúde na Escola -PSE (07 escolas atendidas, 872 estudantes, onde são realizadas
triagem oftalmológica, verificação de Pressão arterial, avaliação odontológica, entre outras).
 Encaminhamento de estudantes para consulta oftalmológica no consultório Itinerante do
HUSM, onde recebem óculos gratuitamente.
 Criação de duas turmas de PILATES com 30 pessoas cada, atividade realizada pela
educadora física do NASF.
 Capacitação dos profissionais de enfermagem, curso de urgência e emergência.
 Entrega de equipamentos ao hospital (cardioversor, monitor cardíaco, maca, detector fetal,
glicosímetro).
 Uns milhão cento e trinta mil reais em emendas parlamentares (280.000 Marcio Biolchi,
150.000 Paulo Pimenta, 100.000 Geronimo Goergen, 250.000 Uriratan Sanderson, 200.000
Marlon Santos, 150.000 Darciso Perondi)
 Fiscalização dos estabelecimentos que estão sujeitos à vigilância sanitária realizando o
cadastro, inspeção e licenciamento dos mesmos (Resolução CIB nº. 030/2004);
 Monitoramento da qualidade da água para consumo humano - VIGIÁGUA;
 Controle da Dengue, através do Programa Nacional de Combate à Dengue – PNCD
(monitoramento das armadilhas e pontos estratégicos);
 Ações de enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti;
 Controle da Doença de Chagas, através do Programa Nacional de Combate a Doença de
Chagas – PNCDCh (monitoramento dos postos de informações de triatomídeos – PIT,
mensalmente);
 Digitação de dados em diversos sistemas: SISÁGUA, SISFAD, SINAN, SISPNCD,
SIVEP_MDDA, SIST,SIMUS;
 Investigação e encerramento de Síndromes Diarréicas Agudas (Surtos de diarréia);
 Encaminhamentos e orientações aos órgãos e servidores competentes a respeito de
investigações de óbitos infantis, fetais, materno, de mulher em idade fértil e de causas mal
definidas.
 Encaminhamento das declarações de óbito e de nascidos vivos aos órgãos competentes;
 Atividades educativas em escolas, nas comunidades, para o setor regulado e para
trabalhadores da saúde;

 Auxílio nas pactuações de metas com instâncias superiores (SES e MS);
 Em conjunto com o Serviço de Inspeção Municipal, revisão das leis referentes ao SIM,
Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses (Elaboração de um programa de controle de
zoonoses contemplando cadastro de animais de grande porte, censo animal e castração,
prevalecendo a posse responsável – em estudos e definição);
 Vacinação anual contra a raiva canina e felina;
 Palestras sobre bem estar animal e posse responsável, nas escolas;
 Elaboração, desenvolvimento e execução de Projetos de Educação em Saúde Ambiental;
 Outras atividades de vigilância em saúde ambiental, recebimento de reclamações e
atendimentos de denúncias, etc.
 Planetinha Saúde, com o tema ‘Água boa é água sem agrotóxico’;

B) EXECUÇÃO FINANCEIRA
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EM 2017 E QUE
SERVEM DE BASE PARA O CÔMPUTO DA APLICAÇÃO EM ASPS.

RECEITA
IPTU (Principal, multas e juros e
dívida ativa)
IRRF (Principal, multas e juros e
dívida ativa)
ITBI
ISSQN (Principal, multas e juros e
dívida ativa)
FPM
ITR
L.C 87/96
ICMS
IPVA
IPI/EXPORTAÇÃO
DEDUÇÕES RECEITA
IMPOSTOS
TOTAL

VALOR
ARRECADADO
1.664.834,34

15% CFE EC Nº
29/2000
249.725,15

886.756,97

133.013,55

849.851,96
2.021.284,33

127.477,79
303.192,65

14.555.692,43
526.207,79
0,00
13.670.715,91
1.416.289,54
202.934,52
(457.793,51)

2.183.353,86
78.931,17
0,00
2.050.607,39
212.443,43
30,440,18
(68.669,03)

35.336.774,28

5.270.075,96

DESPESA
DESPESAS MUNICIPAIS COM SAÚDE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
TOTAL LIQUIDADO NO RECURSO ASPS NO EXERCÍCIO DE 2019................R$ 5.424.925,37
PERCENTUAL APLICADO.....................................................................................................15,35%
Portanto a despesa com recursos próprios em Ações e Serviços Públicos de Saúde
atingiu a cifra de R5.424.925,37 perfazendo um percentual de 15,35%.
Dessa forma, o Município de Restinga Seca cumpriu com o percentual de aplicação em
saúde no exercício de 2019.
Nesse exercício de 2019 o Município recebeu uma boa quantidade de recursos
provenientes de emendas e convênios para a área da saúde, o que possibilitou maiores
investimentos em saúde e no cumprimento das metas definidas na LDO para o exercício de 2019,
sem precisar onerar tanto o recurso ASPS.
Além disso usou o saldo do superávit financeiro de recurso também provenientes de
emendas repassadas no exercício de 2018.
Portanto a saúde conseguiu cumprir com todas as suas metas definidas para o exercício
de 2019 sem precisar onerar o recurso ASPS.
Dessa forma a administração municipal conseguiu ao longo do exercício de 2019
cumprir com as metas e objetivos definidos para o exercício, conforme as diretrizes orçamentárias
aprovadas para o ano.

Restinga Seca, 17 de janeiro de 2020
Atenciosamente,

