
 

ESTADO DA PARAIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI 

CNPJ: 08.917.106/0001-66 
 

RELATÓRIO DE GESTÃO DE EXECUÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, 
PATRIMONIAL E AÇÕES DESENVOLVIDAS 
NO ÂMBITO DA GESTÃO DURANTE O 
EXERCÍCIO DE 2020 DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MARI.  

 
 

O relatório ora encaminhado juntamente com a Prestação de Contas 
Anual – PCA, relativo ao Exercício Financeiro de 2020 do Município de Mari ao 
Tribunal de Contas do Estado da Paraíba – TCE, com a finalidade de 
apresentar os resultados alcançados pela Administração em geral, envolvendo 
as demais secretarias que integram a Gestão, iniciada em 01 de janeiro de 
2019 e concluindo o terceiro ano da gestão municipal. 

São destacados os resultados da execução orçamentária, financeira e 
da gestão patrimonial, além dos demais alcançados pelos setores de 
educação, saúde, assistência social e infraestrutura. 

O Município de Mari tem população residente de 21.854 habitantes, em 
conformidade com o último censo realizado pelo IBGE, tendo coeficiente 1,2 na 
distribuição do Fundo de Participação dos Municípios. 

 
PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
O Orçamento Geral do Município para o exercício em epígrafe, aprovado 

pela Lei n.º 1045/2019, de 30 de dezembro de 2019, publicada em 30 de 
dezembro de 2018, estimou a receita em R$ 57.630.401,00 e fixou a Despesa 
em R$ 54.939.325,00 e destinou R$ 2.433.621,00 para de Reserva 
Orçamentária do Regime Próprio de Previdência Social, Autarquia MARIPREV 
do Município adicionado a R$ 257.455,00 à Reserva de Contingência, 
totalizando em R$ 57.630.401,00. Através da Lei acima, ficou autorizada a 
abertura de Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 40% do total da 
despesa fixada, correspondendo tal limite a R$ 23.052.160,40. 
As diretrizes orçamentárias foram estabelecidas através da Lei n.º 1044/2019 
de 06 de novembro, publicada em 07 de novembro de 2019. 
 

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA 
 

A Receita Orçamentária líquida Arrecadada atingiu o valor de R$ 
55.753.996,86, valor inferior ao estimado na LOA na ordem de R$ 
57.630.401,00, registrando uma diferença a menor da receita arrecadada entre 
a prevista, no valor correspondente a R$ 1.876.404,14. 



As transferências correntes federais e estaduais constituíram-se em 
suporte basilar da arrecadação contribuindo aproximadamente em 93,05%, 
com destaque para o Fundo de Participação dos Municípios, apresentando um 
ligeira queda em relação ao exercício anterior, que atingiu em 32,63% do total 
arrecadado. As transferências da União com exclusão do FPM representam em 
30,54%, as arrecadações estaduais de impostos partilhados representaram 
6,93% da receita total, com destaque para o Imposto Sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) que representou 5,97%. A Receita Corrente 
Líquida somou a importância de R$ 50.419.411,25, assim distribuída: 

 
RECEITAS CORRENTES    R$ 56.085.756,24 
( - ) CONTRIBUÍÇÃO DO FUNDEB  R$   4.005.007,54 
( - ) Outras Receitas de Dedução   R$             470,79 
( - ) CONTRIB.SERVIDORES P/RPPS  R$   1.660.866,66 
TOTAL DA RCL     R$ 50.419.411,25 
 

A receita resultante de impostos diretamente arrecadados pelo município e de 
transferências de impostos partilhados por força de mandamento 
constitucional, que constituem a base de cálculo para as aplicações 
obrigatórias em MDE, somou em R$ 24.021.954,45 e o valor base de Cálculo 
para o índice de aplicações em saúde importou em R$ 22.518.412,53, assim 
distribuída: 
 

D I S C R I M I N A Ç Ã O V A L O R 
IMPOSTOS PRÓPRIOS ARRECADADOS R$ 2.103.336,03 
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM R$ 18.191.636,61 
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL – ITR R$ 9.038,56 
ICMS DESONERAÇÃO – LEI KANDIR R$ 0,00 
COTA-PARTE DO ICM´S ESTADUAL R$ 3.327.907,36 
COTA-PARTE DO IPVA R$ 388.331,28 
COTA-PARTE DO IPI R$ 1.704,61 
TOTAL DA RECEITA DE IMP.+TRANSF.DE IMPOSTO R$ 24.021.954,45 
Dedução das receita de 1%do FPM de jul.e dez/2019 R$ (1.503.541,92) 
TOTAL DA REC.DE IMP.+TRANSF.P/SAÚDE R$ 22.518.412,53 
 

A despesa orçamentária realizada empenhada somou a importância de 
R$ 55.613.795,76, ficando abaixo da fixação na quantia de R$ 2.016.605,24. 

Os gastos em despesas correntes representaram 92,03%, enquanto que 
os gastos de capital representaram 7,97%, sendo que, os gastos com 
investimentos, representaram 6,50%. 

A despesa com pessoal ativos do Ente atingiu o valor de R$ 
27.130.105,78 adicionada as despesas previdenciárias no valor R$ 
3.945.976,21 totalizando em R$ 31.076.081,99, representando, portanto, o 
percentual de 61,64% da receita corrente líquida. Convém, por oportuno, 
esclarecer que o valor acima em referência, envolvem todos os poderes. 

Tratando-se apenas do Poder Executivo, as despesas com pessoal 
somaram 25.815.631,86 com inclusão das despesas previdenciárias patronais 
na quantia de R$ 3.648.682,67 no total de R$ 29.464.314,53, representando 
58,44% da receita corrente líquida. 



Os percentuais acima descritos foram apurados em consonância com a 
Resolução Normativo RN TC 04/2021, recentemente publicada pelo Tribunal 
de contas do Estado da Paraíba. 

Foram abertos, durante o exercício, créditos adicionais suplementares 
no montante de R$ 14.887.397,00, créditos especiais e extraordinários no valor 
de R$ 4.360.635,39, os quais tiveram como fontes compensatórias, 
exclusivamente, anulações totais e/ou parciais de dotações orçamentárias. 

Os balanços ora apresentados evidenciam que as fontes 
compensatórias foram compatíveis com os créditos adicionais abertos. 

 
 

RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

Do confronto entre as Receitas e as Despesas Orçamentárias 
Arrecadadas e Liquidadas, respectivamente, resultou em SUPERÁVIT 
ORÇAMENTÁRIO na ordem de R$ 140.201,10, que equivale a 0,25% com 
relação do valor global da receita. 

 
RESULTADO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA 

 
Do confronto entre a arrecadação e desembolsos orçamentários resultou 

em um SUPERÁVIT na ordem de R$ 140.201.10 o que contribuiu para o 
equilíbrio das disponibilidades disponíveis para comprometimento das 
despesas. 

 
RESULTADOS AVALIADOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO 

 
Com um total de 22 escolas sendo, 17 na zona urbana e 05 na zona 

rural, que perfazem 82 salas de aula e mais 03 creches, sendo uma na zona 
urbana e 02 na zona rural, o município manteve durante o exercício com todas 
as unidades educacionais em funcionamento, aplicando os recursos 
resultantes da arrecadação de impostos mais as transferências constitucionais 
o montante superior ao índice obrigatório de 25% estabelecido 
constitucionalmente em manutenção e desenvolvimento do ensino – MDE. 

 
A evasão escolar logrou êxito nesse ano com baixo nível de evasão, 

enquanto que o nível de repetência também diminuiu em relação aos anos 
anteriores. Com relação ao ano em referência, não temos muito a comemorar e 
apresentar resultados satisfatórios, um atípico, celebrado com a chegada do 
vírus, que mudou a história do mundo todo, CORONA VÍRUS – COVID-19, 
causou muitos estragos, principalmente na área de educação básica, forçando 
o fechamento e a retirada do alunado das salas de aulas. Paralização total, só 
mais adiante nos meses finais de 2020, iniciou um crédito de esperança no 
controle da PANDEMIA, por infelicidade, estávamos todos enganados, o 
agravante foi piorando ainda mais do que o início de 2020. 

Novas ações e planejamento geral para as devidas adequações da nova 
realizada vivenciada pelo nosso Brasil e o resto do Mundo. Propostas e ações 
novas serão implantadas para serem executadas na nova realidade. 



É propósito da Secretaria Municipal de Educação reduzir as taxas de 
evasão escolar, repetência e reprovação a números insignificantes dando 
prosseguimento e o rumo de novas adequações para a realidade vivida. 

O programa de distribuição de merenda escolar, em forma de cestas 
básicas, complementada com os produtos da adquirida com os produtos da 
agricultura familiar atendeu em 2020 quase à totalidade dos alunos atendidos 
pela rede municipal de ensino. 

Os Gastos com o MDE somou a importância de R$ 5.983.716,89 
representando o percentual sobre a receita de impostos e mais transferências 
constitucionais em 25,00%, do limite constitucional obrigatório de 25% com 
MDE. Enquanto os gastos com os profissionais do Magistério atingiu o 
montante de R$ 9.642.491,98 correspondendo a 69,74% das Receitas 
arrecadas do FUNDEB aplicados no exercício de 2020. 

 
AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE PÚBLICA 

 
Os gastos com as ações e serviços públicos em saúde está cada vez 

mais crescente, em face da grande demanda dos atendimentos na atenção 
básica, assistência ambulatorial, média e alta complexidade, os recursos nunca 
são suficientes, a população de baixa renda, bastante acentuado em estado de 
vulnerabilidade, social e econômico, sempre à espera de políticas públicas, 
para a solução dos problemas. A gestão municipal não tem medido esforços 
para oferecer condições digna de saúde dentro das possibilidades e situações 
favoráveis, o desembolso com recursos próprios, durante o exercício de 2020, 
em plena crise causada pelos efeitos da PANDEMIA, do vírus que assolou o 
Mundo, COVID-19, os gastos atingiram o montante equivalente a R$ 
4.356.460,48 que correspondente ao limite de 19,34% da base de cálculo das 
receitas resultantes de impostos mais transferências constitucionais, superando 
o mínimo exigido de 15% em mais 4,34%, na tentativa de cada vez mais 
alcançar o mais alto nível de qualidade de saúde oferecidos aos munícipes. Os 
Programas federais financiados pelo sistema SUS, através do Ministério da 
Saúde, também não são suficientes, porém necessários, mesmo assim, o 
desempenhos de todos os programas em funcionamento no município, 
encontra-se de forma plena com os atendimentos a população, evidenciando a 
transparência e a eficiência desses gastos nos relatórios postados no próprio 
Ministério da Saúde. 

 
 

 
PROGRAMAS DE DURAÇÃO CONTINUADA 

 
Os programas de duração continuada executados em 2018 foram os 

mesmos executados em anos anteriores. Não houve, portanto, a inserção de 
novos programas e nem a expansão de serviços que implicassem em elevação 
dos já existentes, principalmente na área de Ação Social, desempenhando e 
desenvolvendo ações voltadas para os mais carentes. 

 
POLÍTICA DE PESSOAL 

 



Neste aspecto o Município ainda não conta com uma política definida 
para remuneração e capacitação de seus servidores. Isso porque, para tal, 
necessita de um incremento em suas receitas, o que é improvável em curto 
prazo, principalmente porque nada se tem de certo com relação à elevação do 
valor das transferências constitucionais que constituem a base das receitas 
deste município. Principalmente em razão da atual crise na economia mundial, 
em destaque a crise econômica nacional que obriga o Governo Federal a 
adotar medidas que restringem o crescimento das transferências 
constitucionais. 

Tais medidas, apesar de prejudiciais aos estados e municípios num 
primeiro momento, são necessárias do ponto de vista macroeconômico, com 
vistas a incentivas e desonerar a produção e o consumo, principalmente de 
bens duráveis. Espera-se que o crescimento da atividade econômica, tão 
decantado quanto incerto e esperado pelas autoridades federais e por todos 
nós, venha a resultar em crescimento da arrecadação dos tributos que 
constituem o Fundo de Participação dos Municípios - FPM. Somente assim, o 
governo municipal poderá desenvolver uma política voltada para a valorização 
dos servidores, mais principalmente em termos de remuneração, sem, no 
entanto desprezar a execução de ações voltadas para a qualificação 
continuada. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Por todo o exposto e pelas demais informações apresentadas nos 

balanços e demonstrativos correspondentes, estão evidentes que o Município 
de Mari, dentro das suas limitações econômico-financeiras, vem conseguindo 
com muito esforço e dedicação, ao longo dos anos que seguem a Gestão, 
resultados satisfatórios e aprovados pala maioria da população. 
É o que se tem a informar, resumidamente, sobre a condução dos negócios 
públicos no Município de Mari, durante o exercício de 2020. 
 
 
  
MUNICÍPIO DE MARI, EM, 31 DE DEZEMBRO DE 2020. 
 
 
 
    ANTÔNIO GOMES DA SILVA 
     PREFEITO 
 
 
 


