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14.  Informações complementares solicitadas para subsidiar o relatório - Oficio nº 01/2020-

Compref / Oficio nº 02/2020-Compref, Oficio nº 03/2020-Compref, Oficio nº 04/2020-

Compref e Oficio nº 05/2020-Compref. 

 

14.1-Providências adotadas pelo Município de Manaus visando à regularização das 

Recomendações presente no Parecer Prévio nº 52/2019-TCE-Tribunal Pleno referente 

as Contas do Prefeito de Manaus, Exercício de 2018: 

 

 

Recomendação Providências adotadas pela Prefeitura de Manaus 

Selecionar uma nova área para Construção e 

Operacionalização do Aterro Sanitário de Manaus, 

seguindo as diretrizes estabelecidas em lei quanto 

ao licenciamento ambiental e as normas técnicas, 

considerando que o atual se encontra no limite da 

cidade de Manaus; 

A  SEMULSP, através do Ofício nº 028/2020, infromou que no caso 

dos contratos de destinação final, considerado o fato de que as 

concessionárias são também responsáveis pela obrogações 

constantes na sentença proferida em 12/02/2019, nos autos da Ação 

Civil Pública 0011561-03.2000.8.04.0001 em consonânica com a 

decisão do próprio TCE/AM, o município de Manaus está obrigado 

a iniciar projeto para a transferência do aterro sanitário para outro 

local a partir de janeiro/2022, dois anos da data limite de sua vida 

útil, cumpridas as condicionantes impostas. 

Implementar um Plano de Recuperação de Áreas 

Degradadas com acompanhamento técnico e 

sistema de monitoramento, e diagnósticos dos 

corpos hídricos do entorno; 

A SEMULSP informou que diariamente esta realiza controle 

sobre resíduos sólidos de grandes geradores, ademais, com a 

celebração de Convênio via BID, foi viabilizado recursos para a 

instalação da “Sala de Monitoramento do Aterro Municipal”, o 

que permitirá efetivo controle e a consequente exclusão de 

grandes geradores das rotas de coleta domiciliar realizadas pelo 

município.  

Disponibilize em formato eletrônico no Sistema 

AFIM - Administração Financeira Integrada 

Municipal - às Conciliações Bancárias e Extratos 

Bancários das Contas Correntes e Aplicações 

Financeiras das Unidades da Administração Direta 

e Indireta do Município de Manaus;  

De acordo com o Cronograma de Implantação do Módulo de 

Conciliação bancária, até a data de dezembro/2020 serão 

realizados testes técnicos e homologações das adequações e 

integrações com os demais módulos do AFIM. Está previsto para 

outubro/2021 o treinamento e implantação em todas as UG 

financeiras do município. Fonte: Processo nº 22002.9.025611 – 

SIGED. 

Proporcione mais investimento na Função 

Saneamento, pois foram executados, apenas a 

importância de R$ 43.499.969,99, correspondente 

a 40,60% do total de créditos orçamentários 

autorizados no exercício em referência na ordem 

de R$ 107.136.756,85; 

De acordo com o Ofício nº 325/2020-GAB/CGM, a SEMINF 

ainda está com seu Plano de Ações em fase de elaboração. 
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Dê a devida prioridade a Ampliação da Educação 

Básica, construindo mais creches, reformando as 

construções já existentes, bem como mantendo 

toda a estrutura de pessoal para essa finalidade, 

tendo em vista que os investimentos ainda estão 

aquém daquilo que deve ser o ideal, pois no 

exercício de 2018 tivemos investimento, se 

compararmos com a Unidade Gestora FUNDEB, 

em torno de 20% 

Em resposta ao processo nº 2020.18000.19010.0.005036, autuado 

pela CGM, a SEMED informa que até a data de 30/12/2020, 

conforme seu plano de ação enviado a CGM, será divulgado a 

formação de docentes e pedagogos; reforma das escolas rurais, 

cujas condições de deterioração são mais aceleradas; reforma dos 

centros municipais de educação infantil- a educação de crianças e 

a construção de escolas indígenas.  

Elabore, com as devidas revisões, os Relatórios 

Resumidos da Execução Orçamentaria e 

Relatórios de Gestão Fiscal do exercício, definidos 

nos artigos 52 e 54 da Lei de Responsabilidade 

Fiscal nº 101/2000, evitando com isso, 

republicações que podem causar prejuízo à boa 

prática da gestão fiscal do exercício financeiro;  

Não apresentou ação. 

Nas realizações de Despesas com Recursos do 

FUNDEB, seja observado e cumprido as 

determinações contidas no art. 21 e parágrafos da 

Lei 11.494 de 20 de junho de 2007 

Em resposta ao processo nº 2020.18000.19010.0.005036, autuado 

pela CGM, a SEMED informa que até a data de 30/12/2020, 

conforme seu plano de ação enviado a CGM, será excutada tal 

recomendação. 

Com relação a meta do Resultado Nominal, fixado 

na LDO na ordem R$ 204.363.666,00, que este 

seja fixado o mais próximo da realidade, pois 

distorce do resultado atingido no exercício em 

referência no valor de R$ 336.708.803,41, apesar 

da redução da Dívida Consolidada Líquida em 

relação ao exercícios anterior, conforme dados 

extraídos do Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária - RREO do 6º Bimestre do exercício 

de 2018 

Status da ação: em andamento. Fonte: Processo nº 22002.9.025611 

– SIGED.  

Atualize o Plano de Ação Geral e mantenha o 

Plano de Execução no sentido de dar continuidade 

na adoção do concurso público de provas ou provas 

de títulos para a formação dos quadros 

permanentes de pessoal administrativo e técnico 

em especial nos órgãos e entidades em que as 

contratações temporárias vêm sendo utilizadas de 

maneira reiterada, de modo a dar-se cumprimento 

ao disposto no art. 37, inciso II, c/c inciso IX, da 

Constituição Federal. 

Não apresentou ação. 

Determine aos responsáveis pela contabilidade do 

município, que elaborem no Balanço Patrimonial, 

Nota Explicativa, demonstrando as futuras 

dívidas de natureza não tributária e que sejam 

inscritas em tempo hábil e consolidadas no 

encerramento do exercício correspondente e, por 

conseguinte, sejam registradas em créditos a curto 

Não apresentou ação. 
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e a longo prazo no Ativo Circulante e Não-

Circulante do Balanço Patrimonial de exercícios 

vindouros; 

Implante sistema de controle das depreciações dos 

bens imóveis do município, pois constam 

inexistentes no balanço patrimonial do exercício 

em referência; 

Não apresentou ação. 

Adicione no Sistema AFIM - Administração 

Financeira Integrada Municipal - os Decretos dos 

Créditos Adicionais abertos no decorrer do 

exercício pelas Unidades Gestoras da 

Administração Direta e Indireta do Município;  

Não apresentou ação. 

Insira no Portal da Transparência da Prefeitura 

Municipal de Manaus, quando da geração do 

relatório, o valor global das licitações, dispensas e 

inexigibilidades de licitação realizados no 

exercício; 

De acordo com o Memorando nº 003/2020-ASTEC/CGM, foi 

informado que o valor global é inserido no portal através do edital 

de homologação final, após o resultado do concurso de licitação, 

ou seja, essa exigência encontra-se com status concluído na 

CGM. Quanto ao relatório de Dispensa e Inexigibilidade, seguem 

as ações a serem executadas: - Oficiar a SUBTI, solicitando a 

criação do módulo para a inserção do relatório de Dispensa de 

Licitação  e  Inexigibilidade no Portal de Transparência; - 

Levantamento dos dados ; - aprovar a análise dos estudos de caso 

apresentada pela equipe de desenvolvimento do módulo; - 

desenvolver módulo de dispensa de licitação e inexigibilidade; - 

Homologar  Sistema; - Colocar o módulo em produção; - Inserir 

dados no Portal de Transparência. 

Adote providências para a realização de concurso 

público para estruturar a unidade da Controladoria 

Geral do Município, recentemente instituída pela 

Lei nº 2.464 de 28/06/2019; 

Não apresentou ação. 

Estabeleça medidas e critérios para modernização 

do Plano de Ação Geral e mantenha o Plano de 

Execução atualizado, contendo informações sobre 

as condições necessárias para que o Conselho 

Estadual de Acompanhamento e Controle Social 

do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de valorização dos 

Profissionais de Educação - FUNDEB tenha 

participação efetiva na realização do Censo 

Escolar Anual e na Elaboração da Proposta 

Orçamentária Anual, conforme explicita o art. 24 

da Lei 11.494/2007 e seja exposto no Portal de 

Transparência da Prefeitura Municipal de Manaus; 

Em resposta ao processo nº 2020.18000.19010.0.005036, autuado 

pela CGM, a SEMED informa que até a data de 30/12/2020, 

conforme seu plano de ação enviado a CGM, será excutada tal 

recomendação. 

Viabilize condições com objetivo de atualizar o 

Plano de Ação Geral e mantenha o Plano de 

Execução atualizado no sentido adequar as 

construções, ampliações ou reformas de edifícios 

públicos ou privados destinados aos usos coletivos 

de modo que sejam ou se tornem acessíveis às 

pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida, conforme determina o art. 11 

da Lei Federal nº 10.098/2000, alterada pela Lei nº 

Em resposta ao processo nº 2020.18000.19010.0.005036, autuado 

pela CGM, a SEMED informa que até a data de 30/12/2020, 

conforme seu plano de ação enviado a CGM, será excutada tal 

recomendação. 
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13.146/2015 e seja exposto no Portal de 

Transparência; 

Observe e cumpra o exposto no art. 2º, inciso V, da 

Lei Complementar nº 06/1991, que determina que 

o Orçamento Municipal seja publicado até 31 de 

dezembro de cada ano. 

De acordo com o Cronograma de atividades da SEMEF, tal 

recomendação teve início de execução em 08/06/2020 com a ação 

da abertura do processo de elaboração do PLOA 2021, com data 

prevista para o término em 30/12/2020, pois está em andamento o 

acompanhamento do PLOA e PLPPA até a publicação destes no 

DOM. Fonte: Processo nº 22002.9.025611 – SIGED. 

De acordo com o Voto-Destaque, proferido em 

sessão, pelo Conselheiro Érico Xavier Desterro e 

Silva, acatatado pelo Relator, DETERMINAR: 

que o Município de Manaus, no exercício 

financeiro de 2020, cesse qualquer investimento 

nos programas BOLSA UNIVERSIDADE e 

BOLSA PÓS-GRADUAÇÃO, até que se 

demonstre que aplicação dos recursos está sendo 

feita em consonância às atribuições constitucionais 

reservadas aos municípios e sem qualquer 

interferência nos ivenstimentos feitos na educação 

infantil e fundamental. 

Conforme ofício nº 248/2020 -GPG/PGM datado em 17/03/2020, 

esta Procuradoria Geral interpôs Recurso de Reconsideração em 

04/03/2020, do Parecer Prévio nº 52/2019-TCE-TRIBUNAL 

PLENO, autuado sob o nº 11.480/2020 nesta Corte de Contas.  

 

 

 

15.  CONCLUSÃO  
 

Após a análise efetuada nas Contas do exercício financeiro de 2019 do Prefeito do 

Município de Manaus, conclui-se que:  

 

1. O Plano Plurianual - PPA/2018/2021 foi aprovado   pela Lei nº 2.294 de 30 de janeiro 

de 2018, publicado na mesma data; 

 

2. A Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO, para o exercício de 2019, foi aprovada pela 

Lei nº 2.324, de 28 de junho de 2018, publicada no Diário Oficial do Município na 

mesma data, estando compatível com o PPA; 

 

3. O Orçamento Anual, para o exercício de 2019, compreende os Orçamentos Fiscal e da 

Seguridade Social, cujas despesas foram executadas pelas Unidades Gestoras, foi 

aprovado pela Lei nº 2.386 de 02 de janeiro de 2019, publicada no Diário Oficial do 

Município na mesma data;  

 

4.  Receitas Correntes 
No exercício de 2019, o grupo das Receitas Correntes obteve um superávit 6,71% entre 

as Receitas previstas e as efetivamente arrecadadas, equivalente a R$ 317.572.836,60 

conforme Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada no exercício.  

 

5.  Receitas Próprias 
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No exercício de 2019, o somatório destas receitas alcançou o montante de R$ 

1.908.525.787,01, representando 30,33% da Receita Arrecadada Líquida do Município. 

Cabe ressaltar que nessa receita houve acréscimo na arrecadação, em relação a 2018, de 

6,52%%, equivalente a R$ 116.755.415,06. 

 

 

 

6.  Receitas Tributárias 

Nas Receitas Tributárias, Subcategoria Econômica das Receitas Correntes, obteve-se 

ingresso de R$ 1.322.193.428,42, montante superior ao arrecadado no exercício de 

2018, na ordem de R$ 118.362.217,00 equivalente ao percentual de 9,83%;  

 

 

7. O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, com arrecadação de R$ 

751.055.622,89, correspondente a 54,53% das Receitas Tributárias, com acréscimo de 

R$ 70.190.056,89, em relação a arrecadação do exercício de 2018, equivalente a 

10,78%; 

 
8. O Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU teve arrecadação na ordem de R$ 

295.974.596,95, que representa o percentual de 22,39% das Receitas Tributárias, 

havendo, portanto, um acréscimo de R$ 31.248.201,92 em relação à arrecadação de 

2018, equivalente a 11,80%;  

 
9.  O Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF teve arrecadação de R$ 193.606.708,30 

correspondente a 14,64% da Receita Tributária, comparando com o valor arrecadado 

no exercício de 2018 na ordem de R$ 28.536.691,61, apresenta um acréscimo de 

17,29%; 

 

10. O Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI teve arrecadação na ordem 

de R$ 53.105.543,54 que representa 4,02% da Receita Tributária, porém, apresentou 

uma redução de 4,95 %, comparando com arrecadação do exercício de 2018, na ordem 

de R$ 2.766.790,05; 

 
11. As Taxas tiveram ingresso de R$ 58.450.956,74, que representa 4,42% da Receita 

Tributária, porém, apresentou uma redução de 13,14% comparando com o valor 

arrecadado no exercício de 2018, na ordem de R$ 8.845.943,37; 

 
12.  Receita de Contribuições 

Esta receita é resultante de Contribuições Sociais e Econômicas arrecadadas no exercício 

de 2019 no montante de R$ 350.852.199,63, correspondendo a 5,58% da Arrecadação 

Líquida da Receita. Houve variação positiva de 8,37% em relação ao exercício anterior; 

 
13.  Receita Patrimonial 

A Receita Patrimonial apresentou, no final do exercício de 2019, o valor arrecadado 

na ordem de R$ 48.224.206,90, com participação de 0,77% da Receita Líquida 

arrecadada no exercício. Essa receita teve uma redução em relação ao exercício 

anterior na ordem de R$ 101.646.904,18 equivalente a 67,82%; 
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14.  Receita de Serviços 

A Receita de Serviços obteve arrecadação de R$ 9.106.190,12, representando 0,14% 

da Receita Arrecadada Líquida no exercício. Obteve-se, nessa receita, um acréscimo 

de 57,46% em relação ao exercício de 2018 na ordem de R$ 3.323.143,09; 

 

 

15.  Transferências Correntes 

Ingressou a importância de R$ 3.557.059.042,43 equivalente a 56,52% da Receita 

Arrecadada no exercício, apresentando um acréscimo de 8,99% em relação ao 

exercício anterior, equivalente a R$ 293.526.810,21;  

  

 

16.  Das Transferências Correntes da União 

Houve captação dessa receita na importância de R$ 1.133.291.854,65 equivalente a 

18,01% da Receita Arrecadada no exercício, apresentando um acréscimo de 35,79% 

em relação ao exercício anterior, equivalente ao valor de R$ 298.725.734,28;  

 

17.  Das Transferências Correntes do Estado 

Dessas transferências, ingressou nos cofres do Município de Manaus, a importância 

de R$ 1.786.383.179,84 equivalente a 28,39% da Receita Arrecadada no exercício, 

ocorrendo um acréscimo de 11,20% em relação ao exercício anterior, na ordem de     

R$ 179.974.758,55;  

 

 

18.  Outras Receitas Correntes 

Os ingressos que compõem esta fonte atingiram o montante de R$ 177.865.769,10, 

equivalente 2,83% da Receita Arrecadada no exercício, ocorrendo um acréscimo de 

64,28% em relação ao exercício de 2018, na ordem de R$ 69.595.885,16. 

 

 

19. Receitas de Capital 

As Receitas de Capital arrecadadas pelo Município de Manaus no exercício de 2019 

alcançou o montante de R$ 691.570.045,74 Observou-se que houve um acréscimo 

expressivo nessa receita, equivalente a 211,31 % em relação ao exercício anterior, na 

ordem de R$ 469.420.951,88 ocasionado principalmente por conta dos valores 

provenientes das operações de créditos;  

 

20. Transferências de Capital 

Nessas transferências, houve um aumento de 87,92% em relação ao exercício de 2018, 

principalmente na captação de recursos federais, que em valores reais soma-se R$ 

32.318.980,66; 

 

 

21. Despesa Fixada 

A despesa fixada na LOA foi de R$ 5.149.837.000,00, valor superior ao exercício 

anterior em 7,97%, equivalente a importância de R$ 380.135.000,00; 
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22. Despesa Autorizada 

Comparando a despesa autorizada no montante de R$ 6.427.204.349,31, com a despesa 

inicial orçada para exercício na ordem de R$ 5.149.837.000,00 obteve-se um acréscimo 

de recursos disponíveis no valor de R$ 1.277.367.349,31, correspondente a 24,80% do 

total autorizado;  

 
 

23. Créditos Adicionais 

Considerando o superávit financeiro, as anulações de dotações e as reservas de 

contingências, houve abertura de créditos adicionais no valor de R$ 3.007.151.794,01; 

 

 

24. Investimentos 

Quanto aos investimentos, considerando o valor de R$ 1.255.595.162,01 empenhado 

no exercício atual, verificou-se que houve um acréscimo em relação ao exercício 

anterior, de 191,46%, equivalente a R$ 824.796.686,12; 

 

 

25. Repasses ao Poder Legislativo 

No exercício financeiro de 2019, a Prefeitura Municipal de Manaus repassou para 

Câmara Municipal de Manaus recursos no montante de R$ 155.442.454,04, em 

cumprimento aos preceitos constitucionais expresso no art. 29-A, inciso IV, da 

Constituição Federal; 

 

 

26.  Despesas de Capital em relação às Receitas de Operações de Crédito. 

  As Despesas de Capital da Administração Direta e Indireta foram superiores às 

Receitas de Operações de Crédito, em atendimento ao art. 167, III, da Constituição 

Federal; 
 

 

27. Renúncia Fiscal 

A Renúncia de Receitas decorrentes de isenção, anistia, remissões, subsídios e 

benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia concedida pelo governo 

municipal no exercício de 2019, atingiu a somatória de R$ 100.175.269,00, resultante 

do ISSQN (R$ 9.928.225,00), IPTU (R$ 4.936.513,00) e REFIS (R$ 85.310.531,00). 

 

 

28. Resultado da Receita Orçamentária 

Da análise do Resultado da Receita Orçamentária, verificou-se um Resultado 

Superavitário na ordem de R$ 106.621.103,37, resultado do confronto entre a receita 

realizada arrecadada e receita prevista atualizada; 

 

 

29. Resultado Da Despesa Orçamentária  

Da análise do Resultado da Despesa Orçamentária, verificou-se uma Economia 

Orçamentária no valor de R$ 308.812.925,12 resultante do confronto entre a Dotação 

Atualizada (Despesa Autorizada) no valor de R$ 6.427.204.349,31 e da Despesa 

Empenhada no montante de R$ 6.118.391.424,19.  
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30. Resultado da Previsão Orçamentária 

Da análise entre a Receita Prevista Atualizada no valor total de R$ 6.186.490.825,22 

com a Despesa Autorizada de R$ 6.427.204.349,31, verificou-se um Déficit de R$ 

240.713.524,09. 

  

 

31. Resultado Da Execução Orçamentária  

Da análise do Resultado da Execução Orçamentária, verificou-se uma situação 

favorável, pois a receita realizada obteve resultado maior que as despesas empenhadas, 

resultando em situação de equilíbrio orçamentário, ocorrendo um Superávit no final 

do exercício financeiro no valor de R$ 174.720.504,40; 
 

 

32. Resultado Financeiro do Exercício 

Diante da subtração entre o saldo em espécie para o exercício seguinte e o saldo em 

espécie do exercício anterior, evidenciou-se a ocorrência de Saldo Positivo no 

Resultado Financeiro do exercício no valor de R$ 487.122.786,47; 

 

33. Disponibilidade de Caixa   

Esse demonstrativo evidencia o saldo de caixa em espécie para o exercício seguinte na 

ordem de R$ 1.801.467.705,66, indicando suficiência financeiras nas contas bancos e 

aplicações para honrar os compromissos ainda pendentes de pagamentos em Restos a 

Pagar no montante de R$ 242.585.034,38, mantendo assim o equilibrio das contas 

públicas, em cumprimento a regra estabelecida no art. 1º, § 1º, c/c o art. 42, ambos da 

Lei Complementar nº 101/2000-LRF; 
 

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE CAIXA EM 2019 

Discriminação Valor (R$) 

1. Disponibilidade de Caixa Bruta Finda Em 31/12/2019 1.801.467.705,66 

2. (-) Restos a Pagar Processados  (118.177.975,21) 

3. (-) Restos a Pagar Não Processados   (124.407.059,17) 

4. Disponibilidade de Caixa Líquida 1.558.882.671,28 
      Fonte: Balanço Financeiro do Exercício de 2019 

 

 

34. Restos a Pagar  

A inscrição de restos a pagar registrada ao final do exercício financeiro de 2019, 

totalizou a importância de R$ 242.585.034,38, estando de acordo com o parágrafo 

único do art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64, conforme demonstrativo; 
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM 2019 

Restos a Pagar Valor (R$) 

1. Resto a Pagar Processados 118.177.975,21 

2. Resto a Pagar Não Processado  120.988.225,16 

3. Restos a Pagar Não Processados em Liquidação   3.418.834,01 

4. Total dos Restos a Pagar 242.585.034,38 
                                           Fonte: Anexo V do RGF de Jan/Dez/2019 - DOM nº 4770 de 30/01/2020 

 

 

35. Superávit Financeiro 
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    O confronto entre o Ativo Financeiro (R$ 1.797.298.045,59) e o Passivo Financeiro 

(R$ 302.863.559,77) do exercício encerrado em 31/12/2019 resulta em um Superávit 

Financeiro na importância de R$ 1.494.434.485,82;  
 

 

36. Patrimônio Permanente 

     O confronto entre o Ativo Permanente (R$ 13.761.277.408,72) e o Passivo 

Permanente (R$ 3.692.239.034,42) do exercício de 2019, obteve-se um saldo 

patrimonial permanente positivo no valor de R$ 10.069.038.374,30; 
 

 

 

37. Conciliação Bancária 

A disponibilidade de Caixa e Equivalente de Caixa obteve um acréscimo de 44,67%, 

no valor de R$ 274.715.185,77, quando comparado ao exercício anterior.  Apesar do 

acréscimo, faz-se necessário atenção às conciliações bancárias, para que não haja 

discrepância entre os valores dos extratos bancários e o registrado na razão 

contábil. 

 

38.  Créditos a Receber a Curto Prazo 

Destaque para o aumento em 2.539,91% na Dívida Ativa Tributária, que passou de R$ 

33.742.470,13 para R$ 890.769.423,59. Porém faz-se necessário implementar 

melhorias na área de cobrança, pois há pouca efetividade nesses recebíveis. 

 

39. Bens Imobilizados 
     No Balanço Patrimonial, o Ativo Imobilizado totalizou R$ 3.696.230.019,28 e, nota-

se que houve um acréscimo de R$ 736.280.728,83 correspondendo a 24,87%, 

conforme Balanço Patrimonial do exercício 2019; 

 

40. Resultado do Exercício 
    O Resultado do Exercício de 2019 foi de R$ 793.341.674,58, resultante da diferença 

entre os somatórios das variações patrimoniais ativas e passivas, subtraídos dos ajustes 

dos exercícios anteriores; 

 
41. Patrimônio Líquido 

Identificou-se, no Patrimônio do Município, a supremacia do ATIVO (bens e direitos) 

sobre o PASSIVO (compromissos com terceiros) do exercício e a adição do Patrimônio 

Líquido do Exercício anterior, obtendo-se um Saldo Patrimonial Acumulado de R$ 

11.687.229.906,09, valor superior ao exercício anterior em 14,30%; 

  

42. Dívida Flutuante 

    A Dívida Flutuante somou a importância de R$ 299.809.281,39, representando 

16,81% do total das Disponibilidades no valor de R$ 1.783.245.377,24 registradas no 

Balanço Patrimonial do exercício de 2019; 

 
43. Gestão da Dívida Ativa   

 

 

No exercício financeiro de 2019, houve um acréscimo na dívida ativa tributátia na 

ordem de R$ 1.883.769.479,71 em relação ao exercício anterior, correspondendo ao 

percentual de 38,60 %, conforme demonstrativo.  
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QUADRO COMPARATIVO DA DÍVIDA ATIVA 

DÍVIDA ATIVA  2018 2019 Variação (R$) 
Variação 

(%) 

(+) Saldo Exercício anterior 3.891.322.776,33 4.880.688.180,17 989.365.403,84 25,42 

(-) Recebimento/Arrecadação -46.639.833,75 -58.142.079,72 -11.502.245,97 24,66 

(+) Inscrição no Exercício 33.742.452,30 890.769.423,59 857.026.971,29 2.539,91 

(+) Correção Monet/Juros/Multas 1.002.262.785,29 1.051.142.135,84 48.879.350,55 4,88 

(=) Dívida Ativa Tributária  4.880.688.180,17 6.764.457.659,88 1.883.769.479,71 38,60 
                                             Fonte: Balanço Patrimonial e Balancete Analítico 2018/2019 

 

 

 

44. Dívida Fundada  

A Dívida Fundada do Poder Executivo do exercício financeiro de 2019 contabilizou o 

montante de R$ 2.283.566.032,63 (Poder Executivo e Legislativo), que comparada a 

escriturada no exercício anterior na ordem de R$ 1.605.471.852,37 apresentou um 

acréscimo real de 42,24%; 

 
45. Precatórios Judiciais 

A Fazenda Pública Municipal de Manaus fez pagamentos de Precatórios Judiciais de 

Natureza Alimentar no exercício de 2019 no valor total de R$ 10.683.192,41;  
 

 

46. Fluxo de Caixa 

Houve uma geração líquida das atividades na ordem de R$ 487.122.786,47, 

correspondente ao percentual de 42,06% em relação ao exercício anterior;  

 

47. Admissões de Pessoal Ativo 

  Notou-se que a administração municipal aumentou no exercício de 2019 a quantidade 

em 219 servidores no total geral em relação ao exercício de 2018. 
 

48. Convênios de entrada   
A União e o Estado repassaram, por meio de convênios, recursos na ordem de R$ 

58.176.522,87 sendo o valor de R$ 56.789.881,49 oriundo de Transferências Correntes 

da União, e, do Estado, a importância de R$ 1.386.641,38; 

 

49. Convênios de Saída 
    O Município de Manaus no exercício financeiro de 2019, repassou recursos por meio 

de convênios e outros instrumentos congêneres no montante de R$ 11.652.228,19;  
 

50. Licitações, Dispensas e Inexigibilidades  

Das Licitações Homologadas em 2019 totalizaram R$ 268.026.563,26, Dispensas R$ 

36.788.482,09 e Inexigibilidades R$ 74.044.956,66, conforme as fls. 111 desse 

Relatório.  

 

51. Limites previstos na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal  

Os percentuais e montantes referentes aos limites mínimos e máximos, constantes no 

Relatório de Gestão Fiscal e Relatório Resumido da Execução Orçamentária estão de 

acordo com a legislação vigente: 
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Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino: 25,31% (art.212 da CF), item 5; 
Ações e Serviços Públicos de Saúde: 

20,16% (art. 7º da LC nº 141/2012), item 7; 

Dívida Consolidada (art. 30, da LRF) 

47,95% da RCL, subitem 11.6; 

Dívida Consolidada Líquida: 11,59% da 

RCL, subitem 11.6. 

Despesas com Pessoal do Poder Executivo: 

43,44% (art. 20, III, “b”, da LRF), item 6; 

Despesa com Pessoal Consolidada: 45,63% 
(art. 19, III, da LRF), tem 6. 

Operações de Créditos (art. 55, I, “d” LRF) 12,67% da RCL, subitem 11.5. 

 

 

52. Aplicação do Recurso do FUNDEB 

O Município aplicou o valor de R$ 611.512.465,71, equivalente a 68,83 dos recursos 

oriundos do FUNDEB com a remuneração dos profissionais do Magistério, conforme 

determina o art. 22, Caput, da Lei nº 11.494/07; 
 

53.  Receita Corrente Líquida 
A Receita Corrente Líquida do exercício alcançou o montante de R$ 4.800.366.231,45 

verificando-se um acréscimo no percentual de 8,10%, correspondente ao valor de R$ 

359.536.115,97 em relação ao exercício anterior (R$ 4.440.830.115,48). 
 

54. Prazos quanto a publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária 

(RREO) e do Relatório de Gestão Fiscal (RGF); 
  O Poder Executivo Municipal cumpriu os prazos determinados pelos artigos 52, caput 

e 55, § 2º, da Lei Complementar nº 101/2000, no que diz respeito à publicação dos 

Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal; 

 

55. Resultado Nominal 

A meta de Resultado Nominal, fixada no anexo de metas fiscais da LDO, para o 

exercício de 2019, corresponde a R$ (340.550.000,00) tendo alcançado, no referido 

exercício, o valor de R$ 230.614.374,29; 

 

56. Resultado Primário 

O Resultado Primário do Município no exercício de 2019 apresenta-se negativo, com 

valor igual a R$ (220.947.523,77), valor este dentro das metas previstas na LDO, 

conforme art. 3º, Anexo II, Lei nº 2.227/2017 - LDO; 

 

57.  Relatório de Controle Interno - SUBCI 

Em cumprimento ao que determina o art. 215 da Resolução TCE n° 04, de 23/05/2002-

Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado, a Subsecretaria de Controle 

Interno - SUBCI/SEMEF encaminhou Relatório de Controle Interno sobre as Contas 

do Prefeito Municipal de Manaus. 
 

 

É o Relatório Analítico. 

 

 

 

 

Josué Cláudio de Souza Filho 
                                                                      Conselheiro-Relator 


