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RESUMO 

 

A auditoria no setor público tem o objetivo de examinar a adequação, a eficácia e a legalidade dos 

atos públicos. O papel dos gestores públicos é gerir os recursos públicos de forma eficiente e eficaz. 

Os portais de transparência devem disponibilizar as informações dos atos e fatos praticados pela 

gestão à toda a população que deseja acompanhar os gastos e ingressos públicos. Porém, em 2020, 

uma pandemia mundial causa efeitos devastadores. Uma das medidas adotadas pelo País, para o 

combate ao Covid-19, foi destinar aos estados e municípios milhões em recursos, específicos para a 

compra de equipamentos e materiais e para a contratação de prestação de serviços, como forma de 

amenizar o impacto que o Covid-19 estava causando. O Fundo de Saúde de cada município, foi o 

órgão oficial que recebeu os recursos e onde realizou-se a auditoria no município de Tapejara/RS, 

comparando dados disponíveis no portal da transparência do município. Os resultados deste estudo 

de caso, mostram como ainda precisa-se evoluir no quesito transparência para que as informações 

sejam de forma mais claras, onde qualquer cidadão possa obter e interpretar o que está descrito nos 

relatórios gerados. Portanto, o estudo apresentado reforça a importância da auditoria no controle dos 

atos e fatos praticados pelas administrações públicas. 

 

 

Palavras-chave: Gestão Pública; Auditoria; Receita; Despesa; Recursos Covid-19. 
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1 INTRODUÇÃO 

A auditoria, além de importante, tem sido cada vez mais necessária não só para 

as empresas privadas, como também para os órgãos públicos. Esta necessidade iniciou 

em 1934, nos Estados Unidos, onde as empresas que eram listadas na bolsa de valores 

foram obrigadas, pelo órgão fiscalizador, a utilizar serviços de auditoria. Foi somente no 

ano de 1968, com fortalecimento em 1972 pelo Banco Central que a auditoria começou a 

ser obrigatória no Brasil. 

A auditoria é uma atividade que tem o objetivo de controle dos procedimentos 

da entidade, com papel de avaliar as informações trazendo uma maior eficácia e 

eficiência, sempre seguindo os princípios e benefícios da entidade, aprimorando os 

resultados. A auditoria verifica as transações de uma entidade em que estão sendo 

inspecionadas as demonstrações contábeis, que tem por finalidade a veracidade dos 

registros contábeis assim expressando opiniões, conclusões, críticas e orientações. 

Desde seu início, até nos dias atuais, a auditoria evoluiu muito para melhorar a 

veracidade dos documentos analisados e para auxiliar de forma mais ampla o dia-dia de 

um auditor, nessa trajetória a auditoria dividiu-se em interna e externa, desta forma a 

proposta deste estudo irá focar na auditoria interna em um órgão público. Geralmente, os 

órgãos públicos são resistentes ao serem fiscalizados, e é por isso que a auditoria interna 

no setor público é uma ferramenta de controle social. Esta ferramenta de controle social, 

é formada por um conjunto de procedimentos e técnicas que tem por objetivo examinar a 

integridade, adequação e eficácia dos controles internos, dos atos e das informações 

físicas, contábeis, financeiras e operacionais dos bens públicos. 

Aumenta ainda mais a sua importância quando se trata de órgãos públicos, pois 

o patrimônio público é propriedade coletiva que deve ser vigiado por todos. Além disso, 

a sociedade brasileira vem exigindo cada vez mais a transparência na aplicação dos 

recursos públicos. Os órgãos públicos alcançam mais facilmente esta transparência 

quando têm o auxílio da auditoria, pois, suas atividades servem como um meio de 

identificação de que todos os procedimentos internos, políticas definidas e a própria 

legislação estão sendo devidamente seguidos e, também, para constatação de que todos 

os dados registrados merecem a verdadeira confiança; então, pode-se dizer que a auditoria 

interna se torna indispensável. 

Por ser o patrimônio público de todos os cidadãos, que este estudo de caso tem 

relevância para a sociedade, pois no cenários em que o Brasil está vivendo, onde o 
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governo federal tem enviado milhões em recursos para o combate e controle do Covid-

19 para os municípios, o papel da auditoria interna através dos controles internos de cada 

município é necessário, para averiguar e assegurar que estes recursos estejam sendo 

aplicados de maneira correta. 

É através dos portais da transparência de cada município que o cidadão comum 

pode auditar de uma forma mais fácil e acessível as informações que cada município 

disponibiliza referente a gestão de cada prefeito. 

A partir do exposto, este estudo vai propor uma análise nas receitas e despesas 

oriundas do Covid-19, Prefeitura de Tapejara/RS, no período de Janeiro 2020 à Setembro 

de 2021, onde estes foram realizados com recursos provenientes do governo federal 

através do Fundo Nacional de Saúde, para a prevenção e combate do Covid-19, além da 

comparação dos valores total já utilizados pelo município. Desta forma, será analisado de 

que forma estes recursos estão sendo utilizados e a forma que os mesmos estão sendo 

apresentados aos cidadãos tapejarenses através do portal da transparência.  

Para a realização da pesquisa foram verificadas as informações pertinentes ao 

Covid-19, quanto a sua transparência e referente às leis, normas e portarias vigentes. 

 

1.1 DEFINIÇÃO DO TEMA 

 

O principal papel da evolução da contabilidade é de adequar todos os 

mecanismos necessários para as práticas de mudanças em prol de um cenário contábil 

favorável e crescente, que venha a contribuir significativamente no desenvolvimento 

financeiro de nosso país, em sua trajetória de evolução a contabilidade foi crescendo e 

expandindo suas áreas de atuação, que são na área pública, privada, fiscal, trabalhista, de 

custos, financeira e a agrícola.   

O mercado de trabalho nos dias atuais, na área da contabilidade, exige do 

profissional não somente emissão de guias de arrecadação de impostos e fechamentos de 

balanço e DRE (demonstração do resultado do exercício), mas sim que seja feito gestão 

em contabilidade dentro das empresas e órgãos públicos. Já que a ciência contábil é a 

ciência onde está mencionado todas as informações sobre o patrimônio e situação 

financeira das empresas e dos órgãos públicos. 

Dentro da área da contabilidade, temos também a área da auditoria, que se divide 

em externa e interna, onde que por determinação legal, algumas entidades têm a obrigação 

de prestar contas de sua gestão administrativa e financeira à sociedade em geral, através 
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das demonstrações financeiras e contábeis. Já em órgãos públicos todos passam por 

auditoria, devido ao setor público ser responsável pelo uso de recursos provenientes de 

tributação e outras fontes, dos cidadãos e outros beneficiários. 

A auditoria externa é realizada por profissionais que são contratados pela 

empresa e que não possuem vínculo nenhum com a instituição que os contratou, seu 

objetivo é atender as necessidades da empresa e garantir que a mesma esteja seguindo 

corretamente a legislação, o auditor independente se preocupa  mais em detectar  fraudes 

e a prevenção das fraudes analisando o balanço patrimonial e as demonstrações 

financeiras da empresa, a auditoria externa é recomendada que seja feita a cada 6 meses 

ou no mínimo uma vez por ano. 

Já a auditoria interna é realizada por um funcionário interno da empresa, seu 

objetivo principal é atender as necessidades da administração em si, é formada por um 

conjunto de leis e normas, onde tem o objetivo de minimizar e evitar erros cometido por 

gestores em seus atos administrativos, perante as legislações vigentes, verificar a 

legalidade dos atos praticados,  auxiliar na resolução de problemas que vierem a surgir , 

no órgão público a auditoria é ainda mais importante pois além de auxiliar nessas questões 

é um caso de controle social pois o órgão público somente pode praticar o que diz as leis, 

dessa forma ela tem se tornado cada vez mais importante nos dias atuais.  

Em 2020, o mundo inteiro se deparou com uma pandemia, onde um vírus 

desconhecido chegava trazendo muitas dúvidas e incertezas, tanto dos médicos como de 

todas as pessoas que estavam na linha de frente, tentando amenizar os estragos que o 

Covid-19 estava trazendo à população mundial. A partir desse momento, as medidas de 

prevenção, começaram a ser tomadas, onde o governo federal disponibilizou milhões de 

recurso para a compra de materias e equipamento e para a contratação de prestação de 

serviço, mas o que não se imaginava, era que o valor dos insumos subiriam muito e, em 

alguns casos, mais que dobraram o valor comercializado antes da pandemia em 

comparação com a chegada pandemia.  

Um dos motivos foi a falta de matéria prima para a fabricação de medicamentos, 

por exemplo, tornando a compra pela prefeitura de Tapejara/RS, mais difícil, uma vez 

que o processo é burocrático e demorado. Dessa forma as empresas preferiam vender para 

as empresas privadas, pois o processo de venda era rápido e o recebimento também, 

tornando o valor vendido aos órgãos públicos mais caro.  

O impacto no orçamento e na execução financeira do município, foi muito 

amplo, pois atingiu todas as secretarias do município, pois a arrecadação diminuiu 
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drasticamente e os recursos que se estavam recebendo era exclusivamente para o combate 

ao Covid-19, não sendo permitido a utilização em outros meios. Foi necessário também 

a readequação nas despesas e a criação de políticas públicas destinadas às pessoas que 

acabaram perdendo seus empregos e ficando sem renda. Assim, a auditoria se tornou mais 

essencial ainda, principalmente para gestores que viram a oportunidade de benefícios, 

onde a lei de licitações foi flexibilizada para se tornar menos burocrática e rápida, para se 

adquirir o que era necessário ao combate ao Covid-19 e, também, a flexibilização dos 

tribunais de conta. E aí a auditoria e a ferramenta que se pode utilizar para a fiscalização 

da boa conduta dos gestores. 

 

1.2 DELIMITAÇÕES DO PROBLEMA 

A auditoria do setor público pode ser descrita como um processo sistemático de 

obter e avaliar objetivamente evidências para determinar se as informações ou as 

condições reais de um objeto estão de acordo com critérios aplicáveis. A auditoria do 

setor público é essencial, pois fornece aos órgãos legislativos e de controle, bem como 

aos responsáveis pela governança e ao público em geral, informações e avaliações 

independentes e objetivas acerca da gestão e do desempenho de políticas, programas e 

operações governamentais. 

Também representa uma dificuldade ainda maior, por suas características 

complexas e o grande número de leis e normas vigentes, diante disso ela é de suma 

importância para o setor de licitações onde é realizado as compras de uma prefeitura. 

Neste setor existem leis e normas específicas para cada modalidade de licitação, sendo 

assim é um desafio constante para os agentes de controle interno, pois existe a necessidade 

de auditorias periódicas neste setor, perante a enorme relevância dada pelos tribunais 

superiores, pois os processos devem estar dentro dos princípios legais. 

A partir do momento em que se deparou com a pandemia do Covid-19, o 

Ministério da Saúde tomou várias medidas para combater a proliferação do vírus, uma 

delas foi destinar recursos com exclusividade para o combate do Covid-19. Esses recursos 

foram para a compra de equipamentos, insumos e contratação de profissionais da área da 

saúde. Para a utilização destes recursos foram elaboradas portarias orientando os gestores 

dos municípios, onde cada recurso deveria ser gasto e a forma que seria gasta. 

Isso se tornou mais um desafio para os agentes de controle interno dos 

municípios e até mesmo para os gestores dos municípios, pois além de cumprirem com 

todas as leis normas e portarias, precisavam informar a toda a população de forma clara 
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e transparente as ações voltadas ao combate do Covd-19,  Sendo assim, esse estudo quer 

saber: de que forma o município de Tapejara está divulgando, através do portal da 

transparências, as informações das receitas e despesas oriunda da pandemia do Covid-19, 

no período de janeiro 2020 à setembro de 2021, para os cidadãos?  

 

1.3 OBJETIVOS 

Os objetivos dividem-se em: geral e específicos.  

 

1.3.1 Objetivo Geral 

Verificar de que forma o município de Tapejara está divulgando, através do 

portal da transparência, as informações das receitas e despesas oriunda da pandemia do 

Covid-19, no período de janeiro 2020 a setembro de 2021, para os cidadãos?  

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 Os objetivos específicos deste estudo de caso serão redigidos na forma de 

tópicos e são eles: 

a) Localizar através do site do Fundo Nacional de Saúde (FNS) os recursos 

exclusivos ao combate do Covid-19; 

b) Localizar através do portal da transparência da Prefeitura Municipal de 

Tapejara, os valores das receitas e despesas vinculadas ao Covid-19; 

c) Fazer o levantamento dos valores e de que forma foram utilizados pelo 

município de Tapejara para a prevenção e combate ao Covid-19; 

d) Se necessário, sugerir medidas que melhorem o cumprimento das leis e 

portarias específicas do Covid-19.  

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

A auditoria é a ferramenta que a administração pública tem para auxiliar o bom 

andamento das atividades internas das empresas e de órgãos públicos, evitar fraudes e, 

principalmente, apurar a legalidade e legitimidade dos atos e fatos administrativos em sua 

totalidade. Também quanto aos aspectos da eficiência, eficácia, efetividade e 

economicidade das atividades praticadas. 

Atualmente as administrações públicas estão vivenciando um cenário de 

crescente competitividade. Para atender essa realidade, elas buscam soluções para melhor 

estruturar e integrar seus processos, criando maior flexibilidade e agilidade em suas 
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operações. Dessa mesma forma, na Administração Pública, os novos sistemas e a 

demanda da sociedade por maior transparência e qualidade na prestação de seus serviços, 

geram uma crescente preocupação com a otimização dos seus processos. 

Além do exposto, vale destacar que, por motivos da pandemia do Covid-19, 

milhões de reais, na forma de recursos federais foram enviados aos estados e municípios, 

e estes têm a obrigação de utilizar esses recursos, única e exclusivamente para compra de 

materiais, insumos, e para a contratação de prestação de serviços relacionados ao combate 

do Covid-19. A compra de materiais e de insumos e a contratação de prestação de serviços 

se dá através de processos licitatórios, onde estes são a ferramenta que a administração 

pública possui para a devida contratação da empresa vencedora. 

Pode-se destacar ainda que todos os cidadãos são auditores dos órgãos públicos, 

pois os mesmos utilizam dos recursos que todas as pessoas pagam através dos impostos, 

para a realização de melhorias e contratação de prestação de serviços. Também se justifica 

porque auxiliará a sociedade num todo quanto à transparência e eficácia dos atos 

praticados pela administração pública. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

  

 Nesse tópico será apresentado os conceitos metodológicos que possuem maior 

relevância no trabalho. 

 

2.1 CONTABILIDADE  

 A contabilidade teve seus primeiros sinais a aproximadamente 2.000 anos a.c., 

mas mesmo antes disso o homem primitivo, quando fazia a contagem de sua caça ou até 

mesmo de seu rebanho já estava praticando contabilidade de uma forma bem simples, 

mas foi precisamente no decorrer do terceiro milênio antes de Cristo, na civilização 

Suméria e da Babilônia (hoje Iraque), no Egito e na China, que se tem os primeiros 

exemplos de contabilização (IUDICIBUS, 2010). 

A evolução da Contabilidade se deu de uma forma lenta no decorrer dos séculos, 

até o aparecimento da moeda, mas foi com a preocupação do homem com suas 

propriedades que a contabilidade foi se aperfeiçoando e se desenvolvendo, em seu 

instrumento de avaliação quanto a situação patrimonial, a contabilidade reflete um dos 

aspectos mais dominantes no homem hedonista, pois põe ordem, nos lugares em que 

reinava o caos, tomava pulso do empreendedorismo e comparava uma situação inicial 

com outra mais avançada, assim o homem contador põe ordem, classifica agrega e 

inventaria o que o homem produtor produziu dando condições para aprimorar cada vez 

mais a qualidade e a quantidade dos meios produzidos (IUDICIBUS, 2010). 

(Iudicibus (2010) salienta que a contabilidade é, pode ser aferida pelo que a 

contabilidade realiza dentro das atividades econômicas, com um sistema simples de 

registro de preços e análise contábil, dessa forma o contador torna-se o primeiro analista 

das informações produzidas pelo sistema e por ele também, mas, mesmo a contabilidade 

ser de extrema importância, até nas mais simples organizações, esta nobre a antiga 

disciplina são por poucos reconhecidas. 

Pode-se dizer em mercado de trabalho para um contador, que as perspectivas são 

excelentes, mas ainda precisa-se evoluir muito para o devido reconhecimento e 

importância da função contábil dentro do mercado nacional e internacional, pois o 

mercado de trabalho nos dias atuais exige do profissional de contabilidade, não somente 

emissão de guias de arrecadação de impostos e fechamentos de balanço e DRE, mas sim 

que seja feito gestão em contabilidade dentro das empresas e órgãos públicos. Pois a 
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ciência contábil é a ciência onde está mencionado todas as informações sobre o 

patrimônio e situação financeira das empresas e dos órgãos públicos. 

A contabilidade, é a ciência que estuda e pratica, controla e interpreta os fatos 

ocorridos no patrimônio das entidades, mediante o registro, a demonstração e a revelação 

desses fatos, com o fim de oferecer informações sobre a composição do patrimônio, suas 

variações e o resultado econômico decorrente da gestão da riqueza econômica, sua 

principal função é registrar, organizar, demonstrar, analisar e acompanhar as 

modificações do patrimônio em virtude da atividade econômica ou social que a empresa 

exerce no contexto econômico (PORTAL DE AUDITORIA, 2021).  

Segundo Jund (2003, p. 10) 

A contabilidade, portanto, deve ser vista como um sistema de 

informações, cujo métodos de trabalho consiste, simplificadamente, em 

coletar, processar e transmitir dados sobre a situação econômico-financeira de 

uma entidade, em determinado momento, e sua evolução em um dado período. 

 

A contabilidade é o sistema onde todas as informações estão armazenadas, 

portanto, podemos dizer que a contabilidade é o cérebro de uma empresa, pois é através 

das informações nela contidas que serão tomadas as decisões necessárias para cada 

momento vivido pela empresa. Mas as decisões tomadas pelos gestores, só serão corretas, 

se as informações contidas na contabilidade forem verdadeiras, desta forma as 

informações e os documentos devem ser lançados de forma verdadeira e o registro dos 

atos e fatos seja feito coerentemente. 

Assim Horngren, Sundem e Stratton (2004, p. 5) trata de algumas questões para 

a veracidade das informações: 

Para realmente saber se uma informação contábil ajuda ou não uma 

entidade a alcançar seus objetivos e metas é necessário que sejam respondidos 

três tipos de questões: 1. Questões de registro: Estou agindo bem ou 

insatisfatoriamente? Scorekeeping (manter um registro) é a acumulação e 

classificação dos dados. Esse aspecto da contabilidade permite aos usuários 

internos e externos avaliar o desempenho organizacional. 2. Questões de 

direção de atenção: Quais problemas devo examinar? Direção de atenção 

significa relatar e interpretar informações que ajudam os gestores a focalizar 

problemas, imperfeições, ineficiências e oportunidades operacionais. Dirigir a 

atenção associa-se, geralmente, com planejamento e controle atuais e com 

análise e investigação de relatórios contábeis internos rotineiros e recorrentes. 

3. Questões de solução de problemas: Das diversas maneiras de fazer um 

trabalho, qual é a melhor? O aspecto da solução de problemas da contabilidade 

quantifica os resultados prováveis dos possíveis cursos de ação e, 

frequentemente, recomenda o melhor curso a seguir. 
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A contabilidade nos dias de hoje, vai muito além de gerar guias de impostos, 

fechamentos de balanço, DRE, ou também de gerar informações gerenciais para a tomada 

de decisões, ela está presente na vida das pessoas, mesmo de forma mais simples, como 

por exemplo, no planejamento e controle do salário, mas também no dia a dia de todas as 

empresas e órgão públicos através das suas várias áreas de atuação, 

Segundo o Portal de Auditoria (2021) as áreas de atuação geral da contabilidade 

são: 

Fiscal: auxilia na elaboração de informações para os órgãos fiscalizadores, do 

qual depende todo o planejamento tributário da entidade. Pública: é o principal 

instrumento de controle e fiscalização que o governo possui sobre todos os 

seus órgãos. Estes estão obrigados à preparação de orçamentos que são 

aprovados oficialmente, devendo a Contabilidade pública registrar as 

transações em função deles, atuando como instrumento de acompanhamento 

dos mesmos. A Lei nº 4.320/64, constituindo-se na carta magna da legislação 

financeira do País, estatui normas gerais para a elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços públicos. Gerencial: auxilia a administração na 

otimização dos recursos disponíveis na entidade, através de um controle 

adequado do patrimônio e dos custos. Financeira: elabora e consolida as 

demonstrações contábeis para disponibilizar informações aos usuários 

externos.  Auditoria: compreende o exame de documentos, livros e registros, 

inspeções e obtenção de informações, internas e externas, relacionadas com o 

controle do patrimônio, objetivando mensurar a exatidão desses registros e das 

demonstrações contábeis deles decorrentes. Perícia Contábil: elabora laudos 

em processos judiciais ou extrajudiciais sobre organizações com problemas 

financeiros causados por erros administrativos. 

 Em qualquer área de atuação que o contador for atuar, ele deverá seguir 

rigorosamente os princípios onde são aplicáveis à contabilidade no seu sentido mais 

amplo de ciência social, cujo objeto é o Patrimônio das Entidades, estes princípios 

representam a essência das doutrinas e teorias relativas à Ciência da Contabilidade ( 

PORTAL DE CONTABILIDADE, 2021) 

Além dos princípios que todos os contadores devem seguir, incluem-se ainda as 

Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC), onde estas tornam os processos operacionais 

mais eficientes, já que impactam o modo como as atividades são executadas através das 

normas, passa a existir um padrão de execução das tarefas que não dá margem para erros 

e evita o trabalho redobrado, garantindo mais transparência nas atividades contábeis, e se 

alinharem com as normas internacionais. 

 

2.2 CONTABILIDADE PÚBLICA  

Contabilidade Pública é o ramo da Contabilidade que coleta, registra e controla 

os atos e fatos relacionados ao patrimônio público e suas variações, bem como acompanha 
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a execução do orçamento. Também é responsável por registrar a arrecadação de receitas 

e a execução das despesas públicas, de forma a controlar os atos e fatos relacionados ao 

patrimônio e ao orçamento público (ALMEIDA, 1994). 

O principal objetivo da contabilidade pública é o de proporcionar à 

administração informações atualizadas e exatas que possam ser expressas em termos 

monetários, sendo possível informar os reflexos das transações realizadas de modo a 

possibilitar as tomadas de decisões, para o cumprimento da legislação vigente, e ainda, 

demonstrar a situação econômico-financeira da entidade em um determinado momento. 

(COELHO; COSTA; SOUZA, 2018). 

Segundo Avila, Bachtold e Vieira (2011, p. 23), contabilidade pública pode ser 

definida: 

Como a ciência que permite através de suas técnicas manter o 

controle permanente do patrimônio público. Também podemos definir a 

contabilidade pública como a ciência que estuda e pratica, controla e interpreta 

os fatos ocorridos no patrimônio público, mediante o registro, a demonstração 

expositiva e a revelação desses fatos, com o fim de oferecer informações sobre 

a composição do patrimônio, suas variações e o resultado econômico 

decorrente da gestão pública. 

Desta forma a Contabilidade Pública é baseada na lei 4.320 de 17 de março de 

1964, que instituiu normas e regras gerais de direito financeiro, para a elaboração e 

controle de orçamentos públicos, para as administrações públicas. 

Além, da lei que ela é regida temos também as normas de contabilidade pública 

onde estabelecem regras de conduta profissional e procedimentos técnicos a serem 

observados quando da realização dos trabalhos contábeis. 

A Contabilidade Pública uma área que permite manter o controle do patrimônio 

Público, ela diz respeito à administração direta e indireta, incluindo órgãos do governo, 

empresas públicas, sociedades de economia mista, agências regulamentadoras, autarquias 

e fundações. 

A partir dessas informações, podemos traçar os principais objetivos da 

contabilidade pública (PORTAL DE CONTABILIDADE, 2021): 

Cuidar do patrimônio e das suas variações; Controlar o orçamento 

e sua execução, como previsão e arrecadação de receita, fixação e execução da 

despesa, dentre outros; Registrar os fatos contábeis (modificativos, 

permutativos, mistos); Registrar os atos potenciais praticados pelo 

administrador, que podem alterar qualitativa e quantitativamente o patrimônio; 
Fornecer ao gestor informações atualizadas e exatas para subsidiar a tomada 

de decisões; Incentivar o cumprimento da legislação. 
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Além disso, conforme o Portal da Contabilidade (2021), o objetivo da 

Contabilidade Pública é: 

Fornecer aos gestores informações atualizadas e exatas para 

subsidiar as tomadas de decisões, aos órgãos de controle interno e externo para 

o cumprimento da legislação e às instituições governamentais e particulares 

informações estatísticas e outras de interesse dessas instituições. 

Também podem ser encontradas informações de bens (equipamentos, imóveis), 

direitos (valores a receber) e obrigações (valores a pagar) do ente. Ao assumir o seu 

mandato, o prefeito precisa entender a situação financeira do município, cujos dados estão 

disponibilizados nos relatórios. (Portal de Contabilidade, 2021). 

Essas informações nortearão a atuação do gestor, de forma que o mesmo poderá 

esclarecer os compromissos que já foram assumidos em gestões anteriores, observar os 

limites fiscais e verificar a disponibilização de recursos que atendam às promessas da sua 

campanha. 

No âmbito municipal, a contabilidade também tem o objetivo de auxiliar o gestor 

na tomada de decisão. Na contabilidade, encontram-se os registros orçamentários 

aprovados em cada ano, ou seja, receitas e despesas autorizadas pela Lei Orçamentária 

Anual (LOA). 

Conforme caput do artigo 165 da CF/88 que determinou, são leis de iniciativa 

do Poder Executivo e que estabelecem o planejamento público. Integram este, além dos 

orçamentos anuais, o Plano Plurianual e as Diretrizes Orçamentárias. Então, a orientação 

orçamentária, receitas e despesas para o setor público segue o seguinte: o Plano Plurianual 

(PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). 

 

QUADRO 1 - PLANEJAMENTO PÚBLICO 

Plano Plurianual (PPA)  

 

A lei que instituiu o Plano Plurianual deverá 

estabelecer, de forma regionalizada, as Diretrizes, 

os Objetivos e as Metas da Administração Pública 

Federal para as despesas de capital, e outras delas 

decorrentes, e para as relativas aos programas de 

duração continuada.  

Conforme o artigo 165 da CF/88, o PPA 

introduziu aperfeiçoamentos que objetivam:  

(...) Organizar os programas para melhor 

equilíbrio entre custo, qualidade e prazo;  

Assegurar compatibilidade com a orientação 

estratégica e com os recursos disponíveis;  

Proporcionar alocação de recursos nos 

orçamentos compatibilizados com planos;  

Melhorar o desempenho gerencial da 
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Administração Pública (custo/resultado);  

Estimular parcerias internas e externas;  

Permitir a avaliação do desempenho físico e 

atingimento dos objetivos;  

Criar condições para o aperfeiçoamento 

constante, quanto à qualidade e produtividade;  

Oferecer elementos para que os controles interno 

e externo possam relacionar a execução física e 

financeira com os resultados da atuação do 

governo;  

Explicitar a distribuição regional das metas e 

gastos; e Dar perfeita transparência à aplicação dos 

recursos e aos resultados obtidos. 

 

Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO) 

 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que é 

anual como a LOA, de acordo com o parágrafo 2º 

do artigo 165 da CF/88, deverá:   

(...) Compreender as metas e as prioridades da 

Administração Pública Federal, incluindo as 

despesas de capital para o exercício financeiro 

subsequente;  

Orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual;  

Dispor sobre as alterações na legislação tributária; 

e  

Estabelecer a política de aplicação das agências 

financeiras oficiais de fomento.  

 

Lei Orçamentária Anual (LOA) 

 

A Lei Orçamentária anual (LOA) serve para a 

elaboração do orçamento financeiro, onde está 

institui normas gerais de direito financeiro para 

orientar os Estados, Municípios e o Distrito 

Federal, na elaboração e contrôle dos orçamentos 

e balanços, essa é a Lei 4.320/64, de 17 de março 

de 1964. 

Desta forma o disposto no artigo 87 da Lei n. 

4.320/64, diz: 

Haverá controle contábil dos direitos e obrigações 

oriundos de ajustes ou contratos em que a 

administração pública for parte. 

 

E ainda conforme o disposto no artigo 105, 

parágrafo 5º, dessa mesma Lei: 

 

Nas contas de compensação serão registrados os 

bens, valores, obrigações […] que, mediata ou 

indiretamente, possam vir a afetar o patrimônio. 

 

Conforme Hadad e Mota (2010, p.17), podemos 

destacar como orçamento público é:  

 

É o ato administrativo revestido de força legal que 

estabelece um conjunto de ações a serem 

realizadas, durante um período de tempo 

determinado, estimando o montante das fontes de 

recursos a serem arrecadados pelos órgãos e pelas 

entidades públicas e fixando o montante dos 

recursos a serem aplicados por eles na consecução 

dos seus programas de trabalho, a fim de manter ou 
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de ampliar os serviços públicos, bem como de 

realizar obras que atendam às necessidades da 

população. 

 

Desta forma, o artigo, artigo 2º, da Lei n. 4.320, de 

17 de março de 1964, estabelece que: 

 

A Lei do Orçamento conterá a discriminação da 

receita e despesa de forma a evidenciar a política 

econômico- -financeira e o programa de trabalho 

do Governo, obedecidos os princípios de unidade, 

universalidade e anualidade (BRASIL, 1964, art. 

2°). 

 

Fonte: elaborado pela autora (2021) 

 

Além disso, a Contabilidade Pública possui a Lei de Responsabilidade Fiscal – 

LRF (Lei Complementar 101/2000), de 4 de maio de 2000, onde estabelece normas de 

finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. 

Sendo assim, conforme o artigo 1º da Lei Complementar 101/2000: 

A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e 

transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar 

o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de 

resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que 

tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade 

social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, 

inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em 

Restos a Pagar. 

Esta lei assegura que as ações dos Órgãos Públicos sejam de forma mais 

transparente possível, a fim de evitar fraudes e prejuízos ao erário público, além de buscar 

um equilíbrio entre receitas e despesas estabelecendo normas de finanças voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal. 

 

2.3 RECEITA PÚBLICA 

Para que as necessidades dos cidadãos de cada município sejam atendidas, os 

gestores municipais precisam de receitas para prestar esses serviços à sociedade, essa 

arrecadação de receita entram nas contas do município de várias formas como: impostos, 

aluguéis, venda de bens, prestação de alguns serviços, venda de títulos do tesouro 

nacional, recebimento de indenizações, dentre outras formas de arrecadação (Portal da 

Transparência 2021). 

Desta forma o portal da transparência (2021) entende como receita pública: 
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Receita pública é o dinheiro que o governo dispõe para manter sua 

estrutura e oferecer bens e serviços à sociedade, como hospitais, escolas, 

iluminação, saneamento, etc. 

Ainda para Angélico, João (1995, p. 44): 

Receita pública, em seu sentido mais amplo, é o recolhimento de 

bens aos cofres públicos. Ingresso, entrada ou receita pública são, na verdade, 

expressões sinônimas na terminologia de finanças públicas. 

 

 Conforme o Art. 11 da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, a receita classifica em 

duas categorias econômicas, como receita corrente e receita de capital, como segue 

descrito abaixo: 

§ 1º - São Receitas Correntes as receitas tributária, de contribuições, 

patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as 

provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito 

público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em 

Despesas Correntes 

§ 2º - São Receitas de Capital as provenientes da realização de 

recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em 

espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito 

público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em Despesas 

de Capital e, ainda, o superávit do Orçamento Corrente. 

As receitas além de serem classificadas, também distinguem-se na previsão 

orçamentária como receita orçamentária ou receita extraorçamentária. 

Para Leal, Marcelo (Jus Brasil, 2021): 

São orçamentárias as receitas que estiverem previstas no orçamento 

de modo que serão consideradas quando da fixação das despesas públicas. O 

administrador público poderá contar com elas para fazer frente às despesas 

públicas em que incorrerá o ente, posto que tais receitas são incorporadas ao 

patrimônio público (não são passíveis de restituição). 

E ainda para Leal, Marcelo (Jus Brasil, 2021), extraorçamentárias são: 

As receitas que não fazem parte do orçamento de modo que não 

serão consideradas quando da fixação das despesas públicas. São receitas 

públicas apenas na acepção mais ampla do termo, uma vez que não poderá o 

administrador público contar com elas para custear despesas públicas previstas 

na peça orçamentária. O único motivo que justifica sua inserção no conceito 

de receita, malgrado não se incorporem ao patrimônio público, é que como 

adentram nos cofres públicos deverão ser precedidas de lançamento. 
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Assim, para que os gestores municipais possam realizar uma boa gestão, toda e 

qualquer receita é indispensável, e por isso a busca incansável de receita, dos prefeitos 

junto aos governos estaduais e federais. 

 

2.4 DESPESA PÚBLICA  

Já as despesas são as saídas das receitas, dos cofres públicos através da 

realização de obras e investimentos e a permanência de serviços prestados à população, 

através da administração pública. 

Despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos a fim 

de saldar gastos fixados na lei do orçamento ou em lei especial, visando à realização e ao 

funcionamento dos serviços públicos. A despesa faz parte do orçamento e corresponde às 

autorizações para gastos com as várias atribuições governamentais (JUND, 2008). 

Já para Angélico, João (1995, p. 62), constitui despesa pública todo pagamento 

efetuado a qualquer título pelos agentes pagadores. 

Desta forma o portal Ciências e Negócios (2021), divide as despesas em 5 

classificações, que são:  quanto sua natureza; quanto à categoria econômica; quanto à 

afetação patrimonial; quanto à regularidade e quanto à competência Institucional. 

 

QUADRO: 02 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 

Quanto à natureza 

 

Despesas orçamentárias: correspondem ao desembolso de recursos que não 

possuem correspondência com ingressos anteriores, fixados na lei 

orçamentária e que serão utilizados para pagamento dos gastos públicos 

(JUND, 2008). Em outras palavras, são fixadas e especificadas na lei do 

orçamento e/ou na lei de créditos adicionais. A classificação por categoria 

econômica em despesas correntes e de capital, que será vista adiante, faz parte 

das despesas orçamentárias, isto é, daquelas que fazem parte do orçamento. 

Despesas extra orçamentárias: saída de recursos transitórios anteriormente 

obtidos sob a forma de receitas-extra-orçamentárias. Exemplo: restituição de 

depósitos, restituição de cauções, pagamento de restos a pagar, resgate de 

operações de crédito por Antecipação da Receita Orçamentária (ARO), entre 

outros. Estas despesas não precisam de autorização orçamentária para se 

efetivarem, pois não pertencem ao órgão público, mas caracterizam-se por 

serem uma devolução de recursos financeiros pertencentes a terceiros. 

 

Quanto à categoria 

econômica 

Despesas Correntes 

Despesas de custeio: dotações destinadas à manutenção de serviços 
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 anteriormente criados, inclusive para atender a obras de conservação e 

adaptação de bens imóveis (Art. 12, Lei 4.320). Jund (2008) complementa com 

mais exemplos: pagamento de serviços terceiros, pagamento de pessoal e 

encargos, aquisição de material de consumo, entre outras. 

Transferências correntes: dotações para despesas às quais não corresponda 

contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive para contribuições e 

subvenções destinadas a atender à manifestação de outras entidades de direito 

público ou privado. Exemplos: transferências de assistência e previdência 

social, pagamento de salário-família, juros da dívida pública. 

Despesas de capital 

Investimentos: dotações para o planejamento e a execução de obras, inclusive 

as destinadas à aquisição de imóveis considerados necessários à realização 

destas últimas, bem como para os programas especiais de trabalho, aquisição 

de instalações, equipamentos e material permanente e constituição ou aumento 

do capital de empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro (Art. 

12, § 4º, Lei 4.320)).  

Inversões financeiras: Conforme Art. 12, § 5º, Lei 4.320, são as dotações 

destinadas para:  

I – Aquisição de imóveis, ou de bens de capital já em utilização;  

II – Aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades 

de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento 

do capital;  

III – constituição ou aumento do capital de entidades ou empresas que visem 

a objetivos comerciais ou financeiros, inclusive operações bancárias ou de 

seguros.  

Transferências de capital: dotações para investimentos ou inversões 

financeiras que outras pessoas de direito público ou privado devam realizar, 

independentemente de contraprestação direta em bens ou serviços, 

constituindo essas transferências auxílios ou contribuições, segundo derivam 

diretamente da Lei de Orçamento ou de lei especialmente anterior, bem como 

as dotações para amortização da dívida pública. 

 

Quanto à afetação 

patrimonial 

 

Despesa efetiva: reduzem a situação líquida patrimonial (SLP) do Estado, 

provocando um fato contábil modificativo diminutivo. Exemplos: pessoal e 

encargos; juros e encargos da dívida interna e externa; outras despesas 

correntes, salvo aquelas de material de consumo para estoque. 

Despesa não efetiva (ou por mudança patrimonial): não provocam alteração 

na Situação Líquida Patrimonial (SLP) do Estado. Exemplo: investimentos, 

inversões financeiras, amortização da dívida interna e externa, outras despesas 

de capital, salvo aquelas destinadas a auxílios e contribuições de capital, bem 
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como os investimentos em bens de uso comum do povo; despesa corrente para 

formação de estoque de material de consumo. 

 

Quanto à 

regularidade 

 

Ordinárias: destinadas à manutenção contínua dos serviços públicos. Se 

repetem em todos os exercícios.  

Extraordinárias: de caráter esporádico ou excepcional, provocadas por 

circunstâncias especiais e inconstantes. Não aparecem todos os anos nas 

dotações orçamentárias. 

 

Quanto à 

competência 

Institucional 

A competência institucional da despesa pública pode ser Federal, Estadual ou 

Municipal. 

Federal: competência da União. Atende demandas de dispositivo 

constitucional, leis ou contratos. 

Estadual: competência dos Estados.  

Municipal: competência dos Municípios 

Fonte: Portal Ciências e Negócios (2021) 

 

Além disso, conforme a Lei nº 4.320/64, a despesa também percorre 3 estágios, 

divididos em: empenho, liquidação e pagamento. 

Conforme mencionado no portal da transparência (2021): 

O empenho é a etapa em que o governo reserva o dinheiro que será 

pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído. Isso ajuda o governo 

a organizar os gastos pelas diferentes áreas do governo, evitando que se gaste 

mais do que foi planejado. 

Já a liquidação é quando se verifica que o governo recebeu aquilo 

que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente 

ou que a etapa da obra foi concluída como acordado. 

Por fim, se estiver tudo certo com as fases anteriores, o governo 

pode fazer o pagamento, repassando o valor ao vendedor ou prestador de 

serviço contratado. 

Sendo assim, para se ter uma nova despesa nas contas do município, os gestores 

precisam estar cientes de que essa nova despesa não irá prejudicar os serviços já prestados 

e as obras e investimentos já iniciados. 

 

2.5 AUDITORIA 

Auditoria é um processo de verificação de todos os registros financeiros e de 

operações de uma empresa, com o objetivo de certificar aquilo que está correto ou 
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identificar falhas que necessitem de correções. Este processo é feito por profissionais 

qualificados e que respeitam normas profissionais, no caso do Brasil elas se integram às 

Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC). 

De acordo com Hoog e Everson (2011, p. 53) “o objetivo da auditoria é a 

certificação do patrimônio como um todo. Por patrimônio pode-se entender como sendo 

o conjunto dos bens, direitos, avaliados sob dois aspectos: quantitativo e qualitativo”. 

A origem da auditoria foi muito discutida pelos especialistas sendo relacionada 

ao início das atividades econômicas desenvolvidas pelo homem e as necessidades de as 

atividades praticadas, bem como a verificação dos registros que vêm desde os primórdios 

no antigo Egito. No Brasil, é difícil determinar a data exata, a primeira evidência da 

atividade de auditoria no Brasil foi observada no Decreto Lei n° 2935, de 16 de junho de 

1862 (RICARDINO; CARVALHO, 2004). 

Segundo Barreto e David (2014, p. 24):  

As primeiras empresas de auditoria surgiram em meados do século 

XIX, com a legislação britânica promulgada durante a Revolução Industrial – 

Deloitte & Co. e Price Waterhouse & Co. são exemplos de empresas pioneiras 

que ainda hoje atuam no mercado. Entretanto, foi somente com a criação do 

Seccury and Exchange Commission (SEC), em 1934, nos Estados Unidos, que 

a profissão de auditor assumiu maior importância, uma vez que as empresas 

listadas na Bolsa de Valores foram obrigadas pelo referido órgão regulador a 

utilizar serviços de auditoria independente.  

De acordo com as Normas de Auditoria Independente das Demonstrações 

Contábeis – NBC T 11, a auditoria classifica-se com a área contábil caracterizada pelo 

conjunto de procedimentos técnicos que tem por objetivo a emissão de relatório sobre a 

adequação das Demonstrações Contábeis auditadas.  

O trabalho do auditor classifica-se, basicamente, como uma revisão das práticas 

adotadas e informações divulgadas em demonstrações contábeis e financeiras, por parte 

da entidade, sendo assim a organização de seu trabalho leva em consideração a 

materialidade das informações apresentadas limitando seus testes por relevância e 

amostras a serem validadas (AMARAL, 2021). 

Após definida as áreas relevantes e as amostras de testes, chega-se a hora de 

aplicar os procedimentos. Os procedimentos de auditoria são o conjunto de técnicas que 

permitem a obtenção de evidências para fundamentar a opinião do auditor, dividindo-se 

em testes de observância e testes substantivos (AMARAL, 2021). 
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Portanto, é através das auditorias que o auditor se certifica que o patrimônio da 

empresa ou entidade está dentro das normas e de que não existem falhas que necessitem 

de correções. 

 

2.5.1 Auditoria Externa e Interna 

 

 A auditoria é dividida em duas áreas externa e interna, conforme demostrado a 

seguir: 

 

2.5.1.1 Auditoria Externa 

Para Barreto e Davi (2014, p 28) “a auditoria externa ou independente é aquela 

executada por profissionais ou empresas que não possuem vínculo ou subordinação à 

empresa auditada, com o objetivo de trazer uma opinião independente sobre a entidade 

auditada”. Na auditoria independente, o objetivo é a emissão da opinião sobre as 

demonstrações contábeis destinadas, principalmente, ao público externo (acionistas, 

credores, Fisco etc.). 

De acordo com HOOG; EVERSON (2011, p. 60): 

Auditoria externa é aquela em que o serviço é praticado por 

contadores que atuam por conta própria, credenciados pelos órgãos específicos 

(conselho Regional de Contabilidade – CRC, Comissão de Valores Mobiliários 

– CVM, Banco Central – Bacen e outros). Por não possuírem vínculos 

empregatícios, subordinação e qualquer outra ligação de interesse pessoal ou 

comercial, além do trabalho específico de auditoria, acabam sendo 

reconhecidos pelo mercado com auditores com independência (e por isto o 

terno auditores independentes) para expressar uma opinião imparcial sobre a 

adequação ou não das demonstrações contábeis e demais procedimentos dos 

controles internos.  

Segundo o NBC, 9 o objetivo da auditoria é aumentar o grau de confiança nas 

demonstrações contábeis por parte dos usuários. Isso é alcançado mediante a expressão 

de uma opinião pelo auditor sobre se as demonstrações contábeis foram elaboradas, em 

todos os aspectos relevantes, em conformidade com uma estrutura de relatório financeiro 

aplicável. No caso da maioria das estruturas conceituais para fins gerais, essa opinião 

expressa se as demonstrações contábeis estão apresentadas adequadamente, em todos os 

aspectos relevantes, em conformidade com a estrutura de relatório financeiro. 
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2.5.1.2 Auditoria Interna 

 Segundo o The Institute of Internal Auditors – The IIA (2009), representado no 

Brasil pelo IIA Brasil, “auditoria interna é uma atividade independente e objetiva de 

avaliação (assurance) e de consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar as 

operações de uma organização. Ela auxilia uma organização a realizar seus objetivos a 

partir da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar 

a eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, controle e governança”. 

De acordo com Hoog e Everson (2011, p. 60), auditoria interna é: 

Aquela em que o serviço é praticado por contadores empregados das 

sociedades, associações e fundações, que os contratam para tal. A aplicação 

dos trabalhos tem fundamento na validação e avaliação dos controles internos 

e demais procedimentos, pois, devido à falta de independência, uma vez que o 

profissional é empregado, está impedido o mesmo de dar uma opinião para 

interessados ou usuários externos, sobre a adequação das demonstrações 

contábeis encerradas.  

De acordo com o Portal da Auditoria (2021), a auditoria interna é exercida nas 

pessoas jurídicas de direito público, interno ou externo, e de direito privado. A auditoria 

interna compreende os exames, análises, avaliações, levantamentos e comprovações, 

metodologicamente estruturados para a avaliação da integridade, adequação, eficácia, 

eficiência e economicidade dos processos, dos sistemas de informações e de controles 

internos integrados ao ambiente, e de gerenciamento de riscos, com vistas a assistir à 

administração da entidade no cumprimento de seus objetivos. A atividade da Auditoria 

Interna está estruturada em procedimentos, com enfoque técnico, objetivo, sistemático e 

disciplinado, e tem por finalidade agregar valor ao resultado da organização, 

apresentando subsídios para o aperfeiçoamento dos processos, da gestão e dos controles 

internos, por meio da recomendação de soluções para as não-conformidades apontadas 

nos relatórios. 

A auditoria interna, por sua vez, é aquela executada pela própria organização, 

como o objetivo de garantir o atendimento de seus objetivos institucionais, por meio da 

avaliação contínua de seus procedimentos e controles internos. Esse tipo de auditoria 

surgiu como uma evolução ou ramificação da auditoria independente. Historicamente as 

empresas passaram a sentir necessidade de dar mais ênfase às normas e aos procedimentos 

internos, como forma de se antecipar às demandas por regularidade do ambiente externo.  
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Barreto, Davi (2014, p. 28) dizem que “de nada adiantava criar normas e 

procedimentos sem que houvesse o acompanhamento e a avaliação se estes estavam 

sendo seguidos pelos funcionários”. 

 

2.5.1.3 Auditoria em Órgãos Públicos 

Segundo o que diz o TCU (ISSAI 2017, p. 3), o ambiente da auditoria do setor 

público é aquele no qual governos e outras entidades do setor público são responsáveis 

pelo uso de recursos provenientes de tributação e outras fontes, para a prestação de 

serviços aos cidadãos e outros beneficiários. Essas entidades devem prestar contas de sua 

gestão e desempenho, assim como do uso dos recursos, tanto para aqueles que provêm os 

recursos como para aqueles que dependem dos serviços prestados com a utilização de tais 

recursos, incluindo os cidadãos. A auditoria do setor público ajuda a criar condições 

apropriadas e a fortalecer a expectativa de que as entidades do setor público e os 

servidores públicos desempenhem suas atribuições de modo efetivo, eficiente, ético e em 

conformidade com as leis e os regulamentos aplicáveis.  

Ainda conforme o TCU (ISSAI 2017, p. 3), a auditoria do setor público pode ser 

descrita como um processo sistemático de obter e avaliar objetivamente evidências para 

determinar se as informações ou as condições reais de um objeto estão de acordo com 

critérios aplicáveis. A auditoria do setor público é essencial, pois fornece aos órgãos 

legislativos e de controle, bem como aos responsáveis pela governança e ao público em 

geral, informações e avaliações independentes e objetivas acerca da gestão e do 

desempenho de políticas, programas e operações governamentais.  

Ainda conforme o TCU (ISSAI 2017, p. 4-5), há três principais tipos de 

auditorias no setor público, que são definidos da seguinte maneira: 
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 Auditoria financeira foca em determinar se a informação 

financeira de uma entidade é apresentada em conformidade com a estrutura de 

relatório financeiro e o marco regulatório aplicável. Isso é alcançado obtendo-

se evidência de auditoria suficiente e apropriada para permitir o auditor 

expressar uma opinião quanto a estarem as informações financeiras livres de 

distorções relevantes devido a fraude ou erro. Auditoria operacional foca em 

determinar se intervenções, programas e instituições estão operando em 

conformidade com os princípios de economicidade, eficiência e efetividade, 

bem como se há espaço para aperfeiçoamento. O desempenho é examinado 

segundo critérios adequados, e as causas de desvios desses critérios ou outros 

problemas são analisadas. O objetivo é responder a questões-chave de auditoria 

e apresentar recomendações para aperfeiçoamento. Auditoria de 

conformidade foca em determinar se um particular objeto está em 

conformidade com normas identificadas como critérios. A auditoria de 

conformidade é realizada para avaliar se atividades, transações financeiras e 

informações cumprem, em todos os aspectos relevantes, as normas que regem 

a entidade auditada. Essas normas podem incluir regras, leis, regulamentos, 

resoluções orçamentárias, políticas, códigos estabelecidos, acordos ou os 

princípios gerais que regem a gestão financeira responsável do setor público e 

a conduta dos agentes públicos. 

Sendo assim os tipos de auditoria na área pública auxiliam diariamente os 

agentes de controle interno, nas práticas de controle dos órgãos públicos, pois geram 

informações e avaliações independentes e objetivas acerca da gestão e do desempenho de 

políticas, programas e operações governamentais. 

 

2.6 LEI DA TRANSPARÊNCIA  

Vivenciamos um momento que podemos definir como sociedade do 

conhecimento e da informação, onde para se obter a informação desejada basta apenas 

um clique, em uma rede social e já e realizada a pesquisa desejada. 

Pensando nessa rápida evolução da tecnologia, e do acesso às informações, foi 

criada uma lei onde tem como principal objetivo a transparência das informações ao 

cidadão comum. 

A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, acrescida da Lei 

Complementar nº 131/2009 de 27 de maio de 2009,  foi elaborada, no que diz respeito a 

normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e obrigou 

a divulgação, em meios eletrônicos, de todas as informações públicas referentes à 

atividade financeira, dos entes da federação. 

 O Art. 48 Lei determina que a: 
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II – Liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da 

sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução 

orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público;  

III – adoção de sistema integrado de administração financeira e 

controle, que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder 

Executivo da União e ao disposto no art. 48-A.” (NR) 

Ainda, o Art. 48-A, os entes da Federação disponibilizarão a qualquer pessoa 

física ou jurídica o acesso a informações referentes a: 

I – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades 

gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, 

com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do 

correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa 

física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao 

procedimento licitatório realizado;  

II – Quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita 

das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários.”  

A Constituição Federal, estabelece que todos possuem o direito de "receber dos 

órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, 

que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas 

cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado" (BRASIL, 1988, 

art. 5º, XXXIII). 

A Constituição também estabelece o princípio da publicidade, determinando que 

“a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos 

deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social [...]” (BRASIL, 1988, 

art. 37, § 1º). 

A prestação de contas à sociedade, incluindo informações relativas à utilização 

dos recursos públicos, deve ser feita por “qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores 

públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de 

natureza pecuniária” (BRASIL, 1988, art. 70, parágrafo único). Assim, cabe aos Chefes 

de Poderes e aos titulares dos respectivos órgãos, a prestação de contas de todos os seus 

atos. 

Neste contexto, o livre acesso à informação é essencial para o funcionamento da 

democracia. Por outro lado, existem informações caracterizadas como sigilosas, se 

consideradas imprescindíveis para preservar a segurança da sociedade e do Estado, ou 

seja, representando a exceção. 
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Desta forma, estendendo tal conceito à administração pública, tem-se que, é 

dever dos gestores públicos assegurar à sociedade a equidade, a transparência, o 

cumprimento das leis e normas, bem como a responsabilidade pelos resultados 

apresentados durante a sua gestão, facilitando assim a aproximação entre poder público e 

cidadãos. 

 

2.7 PROCESSOS LICITATÓRIOS – COMPRAS  

 É por meio da Lei 8.666/93, que a administração pública tem como regra 

a realização das compras públicas através de licitação, pois é desta forma que as compras 

e as contratações de bens e serviços se tornam mais transparentes. 

Licitação é procedimento administrativo formal em que a Administração Pública 

convoca, por meio de condições estabelecidas em ato próprio (edital ou convite), 

empresas interessadas na apresentação de propostas para o oferecimento de bens e 

serviços. Objetiva garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a 

selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, de maneira a assegurar 

oportunidade igual a todos os interessados e a possibilitar o comparecimento ao certame 

do maior número possível de concorrentes (TCU, 2010, p.19). 

Da mesma forma Alexandrino e Paulo (2013, p.597), garante que deve ser 

escolhida sempre a melhor proposta para a administração pública. 

A doutrina conceitua licitação como um procedimento 

administrativo, de observância obrigatória pelas entidade governamentais, em 

que, observadas a igualdade entre os participantes, deve ser selecionadas a 

melhor proposta dentre as apresentadas pelos interessados em com elas travar 

determinadas relações de conteúdo patrimonial, uma vez preenchidos os 

requisitos mínimos necessários ao bom cumprimento das obrigações a que eles 

se propõe. 

Segundo Santos e Souza (2018, p. 21), “a obrigação de licitar está consignada 

no art. 37, XXI, da Constituição Federal Brasileira, que fixou o procedimento como 

compulsório para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, ressalvados os 

casos específicos na legislação”. 

A Lei no 8.666/1993, ao regulamentar o artigo 37, inciso XXI, da Constituição 

Federal, estabeleceu normas gerais sobre licitações e contratos administrativos 

pertinentes a compras, obras, serviços, inclusive de publicidade, alienações e locações no 

âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Em 

obediência aos princípios da transparência e da publicidade, permite-se aos interessados 
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o conhecimento das condições licitatórias, em qualquer momento do processo licitatório, 

por ser público, de modo a evitar a prática de irregularidades nos respectivos 

procedimentos e de contratações sigilosas, danosas ao Erário (TCU 2010, p.19). 

A licitação traz a ideia de disputa isonômica ao fim da qual será 

selecionada a proposta mais vantajosa aos interesses da administração com 

vistas à celebração de um contrato administrativo, entre ela e o particular 

vencedor do certame, para a realização de obras, serviços, concessões, 

permissões, compras, alienações ou locações, ALEXANDRINO; 

PAULO(2013). 

Ainda, deve ser feita uma prévia referente ao valor que será contratado, pois não 

se permite a administração pública, gastar mais do que o valor de referência. 

Mello, ainda comenta que se deve ter um valor limite para as compras do órgão 

público.   

Quando o órgão público pretende adquirir bem ou serviço é 

realizada pesquisa de mercado, seja em seu acervo técnico, seja por cotação 

direta, a fim de prever e decidir se é viável ou não a compra, de acordo com a 

possibilidade de valores a serem gastos. Essa pesquisa, apesar de prévia, é 

importante para a apuração do valor limite para a licitação, vez que não se pode 

desembolsar mais que o valor pesquisado, MELLO (2011). 

Subordinam-se à Lei de Licitações, além dos órgãos da administração direta, os 

fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as 

sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente 

pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

Para Silva (2017), a Administração Pública utiliza a licitação para a contratação 

como forma de aquisição de bens e serviços, como meio de garantir a obtenção da 

proposta mais vantajosa em amplo sentido, sempre se pautando no interesse público. 

É para garantir a proposta mais vantajosa para a administração pública, que 

existe a Lei 8.666/93, onde está institui normas para licitações e contratos da 

administração pública. 

Conforme a Lei de Licitações, 8.666/93, a licitação destina-se  

Art. 3o,   a garantir a observância do princípio constitucional da 

isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a 

promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada 

em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 

objetivo e dos que lhes são correlatos. 
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Segundo Bacellar Filho (2005, p. 96-98): 

O princípio da legalidade, além de ser determinante na atuação 

administrativa [...] apresenta, na licitação, especial função, uma vez que o 

processo licitatório devo obedecer fielmente ao procedimento determinado em 

lei; o princípio da igualdade, intimamente ligado ao princípio da 

impessoalidade, constitui, ao lado da seleção da proposta mais vantajosa, um 

dos alicerces da licitação, visto que ela também visa assegurar a participação 

dos interessados em igualdade de condições; o princípio da publicidade, 

assim como aqueles analisados anteriormente, é um princípio geral que 

apresenta especificações em relação às licitações; o princípio da vinculação 

ao instrumento convocatório, específico da licitação, determina que 

Administração Pública e licitantes estejam vinculados às disposições e regras 

constantes do instrumento, ou seja, do edital ou carta-convite, conforme 

dispõem os arts. 41 e 43, V da Lei n. 8.666/1993; o princípio da 

competitividade é peculiar à licitação, pois a competição oportuniza a 

obtenção da melhor proposta. Interpretado sistematicamente com o princípio 

da igualdade, tem-se que a lei determina uma competição em igualmente de 

condições; finalmente e diretamente relacionado a este princípio se encontra o 

princípio do sigilo das propostas, uma vez que, para assegurar a igualmente 

e a competitividade, os envelopes com os documentos de habilitação e aqueles 

com as propostas somente serão abertos em ato público previamente 

designado, conforme determina o art. 43, § 1º, da Lei n. 8.666/93. 

Para a finalização de um processo licitatório, o mesmo é dividido em duas fases, 

que são interna e externa. 

Conforme o portal de licitação (2019), segue abaixo o fluxograma dos processos 

licitatórios,  
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 FASE INTERNA    a) Solicitação inicial de compras – solicitação 

expressa do setor requisitante interessado, com indicação de sua necessidade. 

Elaboração da especificação do objeto, de forma precisa, suficiente e clara, 

com base em projeto básico ou em termo de referência. (fonte: Tribunal de 

Contas da União – Licitações e Contratos. Orientações e Jurisprudência do 

TCU, 4º ed. 2010) (art. 3º, II, da Lei 10.520/02) b) Análise Técnica e 

Financeira – justificativa técnica da contratação e existência de classificação 

econômica para atendimento da despesa (art. 3º, I e III, da Lei 10.520/02). c) 

Pesquisa de preços (fonte: Tribunal de Contas da União – Licitações e 

Contratos. Orientações e Jurisprudência do TCU, 4º ed. 2010). d) Escolha da 

modalidade e designação da Comissão de Licitação ou Pregoeiro, conforme o 

caso (art. 38 e 51 da Lei 8.666/93; art. 3º, IV, da Lei 10.520/02). e) Verificação 

da previsão orçamentária (fonte: Tribunal de Contas da União – Licitações e 

Contratos. Orientações e Jurisprudência do TCU, 4º ed. 2010). f) Se não houver 

recursos financeiros, a compra será cancelada e deverá aguardar o 

remanejamento de recursos. g)  Havendo disponibilidade de recursos 

financeiros, a solicitação de compras torna-se um processo e é autorizado o seu 

prosseguimento. h) Elaboração do Edital (ou ato convocatório). (art. 38, I, c/c 

o art. 40, da Lei 8.666/93). i)  Aprovação. O Edital precisa ser aprovado pelo 

departamento jurídico do órgão licitante para ser publicado (art. 38, parágrafo 

único, da Lei 8.666/93). j)     Depois da “aprovação” do órgão jurídico e 

“autorização” da autoridade superior, o Edital é publicado na imprensa oficial: 

fase de convocação (art. 38, II, da Lei 8.666/93 c/c o art. 4º, I, da Lei 

10.520/02).  FASE EXTERNA   a) Com a publicação do edital, inicia-se a 

“fase externa da licitação” e os interessados passam a ter conhecimento da 

intenção de compra da Administração Pública. b) Realização da licitação e 

escolha da empresa que ofertou a proposta mais vantajosa. Nesse caso, segue 

o fluxo do pregão presencial. c) Adjudicação e Homologação (art. 38, VII, da 

Lei 8.666/93; e art. 4º, XX ao XXII, da Lei 10.520/02). d) Lavratura e 

assinatura do contrato (art. 38, X, 55 e 60, da Lei 8.666/93; e art. 4º, XXII, da 

Lei 10.520/02). e) Publicação do Extrato do Contrato (art. 61, parágrafo único). 

f) Cumprimento da obrigação contratual (art. 66 e seguintes da Lei 8.666/93). 

g) Fiscalização da execução do contrato (fornecimento e serviços) (art. 66 e 

seguintes da Lei 8.666/93). h) Recebimento provisório e definitivo do objeto 

contratado (art. 73 e 74, da Lei 8.666/93). 

O fluxograma serve para que o processo licitatório transcreva com transparência 

do início da solicitação da compra até o recebimento final do objeto licitado e dentro das 

normas permitidas por cada modalidade. 

2.7.1 Modalidade de Licitação 

Nesse tópico serão abordadas somente as modalidades de licitação que foram 

usadas para a compra e/ou contratação de prestação de serviços, com recurso do Covid-

19, indicadas na Lei Federal 8.666/1993, a qual estabelece normas gerais sobre licitações 

e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, 

compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. 
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2.7.2 Inexigibilidade  

A realização de uma inexigibilidade licitação, se torna possível, quando existe 

uma impossibilidade de competição entre duas ou mais empresas referentes a um 

determinado objeto de licitação, ou seja, somente é possível a realização quando se tem 

somente uma empresa para tal finalidade de contratação. 

Segundo Alexandrino e Paulo (2013, p. 661), “há inexigibilidade quando a 

licitação é juridicamente impossível. A impossibilidade jurídica de licitar decorre da 

impossibilidade de competição, em razão da inexistência de pluralidade de potenciais 

proponentes”. 

Para Amorim (2017, p.174), “a inexigibilidade de licitação justifica-se nas 

hipóteses em que se verifica a inviabilidade prática de competição''. O elenco instituído 

pelo art. 25 da LGL não é exaustivo, mas exemplificativo, admitindo-se outras hipóteses 

em que se verifica a inexigibilidade de realização do procedimento licitatório”. 

 

2.7.3 Dispensa de Licitação 

Só é possível o órgão público dispensar uma licitação, nos casos em que existe 

uma desvantagem na realização de uma licitação, por exemplo quando os prazos para a 

realização de uma licitação forem insuficientes para a aquisição de um bem ou serviço, 

ou seja, caso em que exista urgência na contratação, ou quando o processo for oneroso 

para a administração pública. 

Também, limita-se a contratação através de dispensa de licitação, para compras 

de baixo custo, situações de emergência e calamidade pública, além da aquisição ou 

aluguel de imóvel. 

Segundo Alexandrino e Paulo (2013, p. 661), “há dispensa de licitação quando 

esta é possível, ou seja, há possibilidade de competição, mas a lei dispensa ou permite 

que seja dispensada a licitação. 

Para Amorim (2017, p.177), “ 

Nos casos de licitação dispensada, taxativamente previstos no art. 

17 da LGL, ainda que exista a possibilidade prática de competição, a própria 

lei afasta o dever de realizar licitação. Assim, ao contrário do que ocorre na 

licitação dispensável, não haverá sequer margem de escolha para o 

administrador. Incidindo a situação concreta nas hipóteses do art. 17, a 

licitação não deverá ser realizada. 

Desta forma, somente pode-se dispensar as contratações que são permitidas pela 

Lei 8.666/93. 
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2.7.4 Pregão 

Esta modalidade de licitação possui uma lei específica que é a Lei 10.520/2002, 

e é a mais utilizada pelos órgãos públicos, pois não tem limite de contratação, tanto para 

bens ou serviços, cujos, são aqueles rotineiros, usuais, sem maiores complexidade e cuja 

especificação é facilmente reconhecida pelo mercado, sempre será utilizada com o critério 

de menor preço, independente se for do objeto da contratação, a disputa neste caso, é 

invertida em comparação às outras modalidades, pois primeiro é feito os lances 

sucessivos dos itens e posterior a verificação da documentação, pode ser feito de forma 

presencial ou eletrônica, o que torna essa modalidade mais vantajosa para a administração 

pública. 

Conforme a Lei 10.520/ 2002, pregão é: 

 A modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços 

comuns, qualquer que seja o valor estimado da contratação, em que a disputa 

pelo fornecimento é feita por meio de propostas e lances em sessão pública. O 

§ 1º do artigo 2º da Lei nº 10.520/02 permite que o pregão seja realizado por 

meio da utilização de recursos de tecnologia de informação, nos termos de 

regulamentação específica. Essa regulamentação consta do Decreto nº 5.450, 

de 31-5-05 (DI PIETRO, 2013, p 416). 

Para Oliveira (2015, p.16): 

O pregão é a modalidade de licitação prevista na Lei 10.520/2002 

para aquisição de bens e serviços comuns, independentemente do valor 

estimado do futuro contrato. Em âmbito federal, foi editado o Decreto 

3.555/2000 para regulamentar o pregão, cabendo aos Estados, ao DF e aos 

Municípios a edição de seus respectivos regulamentos, respeitados os termos 

da mencionada Lei. 

 

Da mesma forma, Justen Filho (2009, p. 9), comenta que: 

 Pregão é uma modalidade de licitação de tipo menor preço, destina-

se à seleção da proposta mais vantajosa de contratação de bem ou serviço 

comum, caracterizada pela existência de uma fase competitiva inicial, em que 

os licitantes dispõem do ônus de formular propostas sucessivas, e de uma fase 

posterior de verificação dos requisitos de habilitação e de satisfatoriedade das 

ofertas. 

Porém a Lei nº  8.666/93, está com a data para ser revogada, ela terá validade por 

mais dois anos, para que a administração pública federal, estadual, distrital, municipal e 

todos da administração direta possam se adaptar com as mudanças que a nova lei está 
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impondo, a nova Lei de Licitações n º 14.133/21, vem para redefinir o processo de 

compras públicas, tornando os processos mais rápidos e eficientes. 
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3 METODOLOGIA 

Neste capítulo serão apresentados os métodos adotados para o desenvolvimento 

da pesquisa. Segundo Minayo (2008, p. 16) “metodologia é o caminho do pensamento e 

a prática exercida na abordagem da realidade”, portanto a metodologia é a teoria da busca 

da realidade.                    

Ainda segundo Minayo (2008, p. 16), “a metodologia inclui as concepções 

teóricas de abordagem, o conjunto de técnicas que possibilitam a construção com a 

realidade, e o sopro divino do potencial do investigador”.  

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

O tipo de pesquisa que será utilizado neste estudo será o teórico e o empírico. Por 

empírico entende-se as explicações da realidade e esclarece melhor o objeto de 

investigação, já a teoria serve de base para concretizar o estudo, ou seja, serve para 

comparar teoria e prática.  

Para Minayo, Deslandes, Neto e Gomes (2002, p. 18): 

A teoria é construída para explicar e compreender um fenômeno, 

um processo ou um conjunto de fenômenos e processos. Este conjunto citado 

constitui o domínio empírico da teoria, pois está sempre tem um caráter 

abstrato. 

 

O tratamento dos dados foi de forma qualitativa, para se ter uma abordagem mais 

ampla dos recursos recebidos e das despesas já utilizadas pela Prefeitura de Tapejara. 

Para Raupp e Beuren (2009, p.92):  

Na pesquisa qualitativa concebem-se análises mais profundas em 

relação ao fenômeno que está estudando. A abordagem qualitativa visa 

destacar características não observadas por meio de um estudo quantitativo, 

haja vista a superficialidade deste último. 

E também quantitativa, pois foi realizado o levantamento em valores de quanto 

já foi utilizado dos recursos exclusivos do Covid-19, no período de janeiro de 2020 a 

setembro de 2021. 

Conforme Bonalt (2009, p. 11), “a pesquisa quantitativa vai aferir aquilo que 

pode ser mensurado, medido e contado. Possui, portanto, um alto teor descritivo. Afasta 

a análise de questões pessoais, e por isso, é tão privilegiada pelo positivismo”. 
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O método escolhido para este estudo de caso é o estudo de caso, cujo emprego 

específico se aplica a casos concretos e genéricos, pois foi analisado o portal da 

transparência da Prefeitura Municipal de Tapejara/RS.  

Neste sentido, diz Furasté (2006, p. 37), “neste tipo de pesquisa é feito um estudo 

exaustivo de algum caso em particular de pessoa ou instituição, para analisar as 

circunstâncias específicas”.  

Já quanto aos objetivos, foi realizado uma pesquisa exploratória, pois o tema 

escolhido para a pesquisa, é um tema pouco explorado e, portanto, não tem muito assunto 

a respeito deste problema. Para Gil (2008, p. 27) “Pesquisas exploratórias são 

desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca 

de determinado fato. Este tipo de pesquisa é realizado especialmente quando o tema 

escolhido é pouco explorado e torna-se difícil sobre ele formular hipóteses precisas e 

operacionalizáveis”. 

 

3.2 UNIDADE DE ESTUDO 

Para dar início ao estudo de caso, deve-se identificar o local onde será realizado 

o estudo, este portanto será o site da prefeitura Municipal de Tapejara/RS, e trata-se de 

amostra intencional pois foram analisadas as informações acerca das receitas e despesas 

do Covid-19. 

Após identificar o local serão localizados os valores recebidos através do FNS, 

janeiro de 2020 a setembro de 2021, e desde localizar no portal da transparência, os 

valores, de acordo com as portarias do governo federal, ao combate do Covid-19. 

Este estudo foi na Prefeitura de Tapejara, pois é o órgão público responsável 

pelo bom investimento destes recursos, a fim de tentar amenizar os casos positivos de 

Covid-19 no município, o estudo proposto é relevante pois desta forma teremos a certeza 

que estes recursos estão sendo utilizados da melhor forma possível, trazendo, portanto 

mais transparência dos atos praticados pela prefeitura aos cidadãos tapejarenses. 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

Para a realização da coleta dos dados, primeiramente foi feita a busca pelos 

valores que foram recebidos para o combate ao Covid-19, no período de janeiro de 2020 

à setembro de 2021, através do levantamento dos valores demonstrados no site do FNS, 

como sendo os recursos oficias do Ministério da Saúde e no portal da transparência do 

município, após foi feito o levantamentos das receitas e despesas, referente ao Covid-19, 
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divulgadas, à população, através do portal da transparência do município, a fim de 

comparar os valores gastos com os valores recebidos do governo federal para o município 

de Tapejara/RS. 

 

3.4 ANÁLISE DE DADOS 

Os dados necessários para esse estudo de caso, estão disponibilizados no site da 

prefeitura municipal de Tapejara, através do portal de transparência do mesmo, e também 

no site do Fundo Municipal de Saúde, desta maneira os dados são quantitativos, pois 

foram contabilizados todos os recursos federais recebidos, e todas as despesas realizadas 

pela Prefeitura de Tapejara, além da comparação entre receita e despesa. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA  

O município de Tapejara/RS, localiza-se na região sul do Brasil e está situado no 

norte do Rio Grande do Sul, pertencente à microrregião de Passo fundo, possui uma 

população estimada de 24.973 habitantes, conforme os dados do IBGE de 2021. Teve sua 

emancipação política administrativa em 09 de agosto de 1955, e desde então somente 

cresceu, e hoje é conhecido como a terra do empreendedorismo, o PIB do município de 

Tapejara é de R$ 1.126.284.620,00 e o PIB per capita chega a R$ 47.621,01, conforme 

dados do IBGE de 2018. 

 É devido a esta história de constante crescimento, que a arrecadação do município 

foi ano após ano crescendo, e tornado um município próspero. Dessa maneira, as 

adequações em cada gestão que passou foram necessárias para poder acompanhar esse 

crescimento. 

   Uma delas foi a necessidade da implantação de controle interno, junto à prefeitura, 

e devido a lei de transparência, a criação do portal da transparência para ser divulgado 

todas as informações dos atos e fatos realizados pela gestão, pois qualquer pessoa que 

tiver interesse em saber as ações, as receitas e despesas, tem acesso pela internet, do portal 

da transparência. 

 Hoje no setor de controle interno, o município de Tapejara conta com uma 

servidora, concursada para este cargo, ela mesma auxilia na tomada de decisões e fiscaliza 

a conduta do prefeito municipal e de sua equipe.  

 No portal da transparência do município de Tapejara/RS, encontram os dados 

relacionados às receitas e despesas; Licitações e contratos; ordens de pagamento; 

legislação municipal; acesso ao licitaCon; quadro de servidores; e os devidos relatórios e 

entre outros dados disponíveis. 

 O papel da auditoria se tornou ainda mais relevante com a chegada da pandemia 

do Covid-19, pois cada município recebeu valores do governo federal para o combate e 

amenização dos efeitos causados pelo Covid-19, não somente na área da saúde, mas 

abrangendo todas as áreas sociais, tornando assim indispensável para os cidadãos a 

auditoria e a fiscalização nas boas práticas nas políticas públicas. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 Passa-se agora a desvendar os recursos e as despesas do Covid-19 para o 

município de Tapejara/RS e os resultados obtidos através desta pesquisa. 

5.1 RECEITAS   

Para iniciar a pesquisa, delimitou-se a fonte de financiamento relacionada ao 

SARS-CoV-2, mais conhecido por Covid-19, no âmbito de repasses de recursos federais 

para o município. Entendeu-se que seria a fonte mais expressiva de valores. Essas 

informações estão disponíveis a toda a população através do portal de transparência do 

município e, também, no portal do Fundo Municipal de Saúde de cada município, onde é 

outra fonte de informação oficial do ministério da saúde. 

 

5.1.1 Averiguação da Receita 

 

Para a realização deste estudo de caso e a averiguação dos recursos enviados 

pelo ministério público para o combate ao Covid-19, foram localizadas as portarias de 

destinação de recurso para o município de Tapejara, disponíveis no site do FNS, no qual 

encontram todos os valores já destinados aos municípios. Para fazer esta consulta o 

cidadão necessita ter um conhecimento em gestão de saúde, pois é necessário para obter 

esses dados junto ao Fundo, CNPJ do Fundo de Saúde do Município que se quer consultar. 

 Para se ter essa informação junto ao CNPJ do Fundo, nos dias de hoje, se torna 

um trabalho mais fácil de se realizar, pois existem as ferramentas de pesquisa do Google, 

onde estão disponibilizadas as informações sobre o CNPJ. Então para o cidadão comum 

o roteiro de pesquisa é primeiramente ter o número do CNPJ, do município que se deseja 

verificar, pesquisar pelo CNPJ do seu município no FNS (Fundo Nacional de Saúde), 

através do site https://consultafns.saude.gov.br/, na aba consulta detalhada, mencionar o 

CNPJ, o ano de que se quer pesquisar, e o tipo de consulta, clicar em consultar, clicar em 

detalhar e a partir daí, na próxima página, terá todos os valores vinculados ao CNPJ de 

pesquisa. 

Conforme demonstrado abaixo: 

 

 

 

 

https://consultafns.saude.gov.br/
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Imagem 1: Página FNS 

 
Fonte: Consulta FNS (2021)   
 

Após o acesso aos valores, através do FNS, a coleta de dados se deu ao encontrar 

os valores correspondentes aos enviados pelo Ministério da Saúde no combate do Covid-

19, para o município de Tapejara/RS. 

Pode-se verificar no apêndice A, os dados e valores encontrados no site do FNS, 

onde este, apresenta os valores referentes ao repasse de recursos federais apresentados e 

disponibilizados pelo Ministério da Saúde, como sendo recurso oficial para o Covid-19 

referente ao FMS – Fundo Municipal de Saúde, de Tapejara.  

Para realizar esta fase do processo de conhecer as receitas que o município 

recebeu da união, a ferramenta utilizada foi o portal da transparência do Município de 

Tapejara, uma vez que este é obrigado a informar ao cidadão, pela lei de acesso às 

informações, e pela lei da transparência.  

As informações sobre os valores dos recursos recebidos, encontram-se no portal 

da transparência do município de Tapejara, através dos seguintes passos. 1) Localizar o 

site da Prefeitura Municipal de Tapejara/RS, através da ferramenta de acesso do Google; 

2) Clicar na aba, transparência; 3) Clicar na aba, Covid-19 localizada no quadro do lado 

esquerdo da tela; 4) Clicar em receita, mencionar o ano da pesquisa e consultar, após esses 

passos, clicar em visualizar.   

Pode-se verificar, através do apêndice B e C, os dados encontrados no portal da 

transparência do município, Tapejara/RS, das receitas recebidas para o combate do 

Covid-19, referente aos anos de 2020 e 2021 até o mês de setembro. 
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Através do relatório demonstrado, obtém-se os recursos oriundas do combate ao 

Covid-19, porém, como é visto, não está disponibilizado no portal a consulta por cada 

recurso individual. Desta maneira, são apresentados recursos oriundos do FNS, de 

convênios, da Lei Complementar 173 e o valor de rendimento destes recursos em um 

único relatório. Sendo assim, para compararmos o os valores entre o FNS e o portal da 

transparência, e verificar se os valores estavam corretos foi necessário fazer o cálculo 

manual, conforme quadro 4, apresentado no decorrer do trabalho. 

 

5.1.2 Comparação dos Valores 

 

Neste momento passa-se a realizar a primeira auditoria, ou primeira etapa da 

auditoria, ou seja, verificar se as receitas oriundas do FNS – Fundo Nacional de Saúde   

foram registradas de forma correta pelo município de Tapejara e se este disponibiliza 

essas informações para o cidadão Tapejarense. Também foi verificado o grau de 

dificuldade de acesso dessas informações pelo cidadão comum. 

Para se obter a informação, que as receitas enviadas pelo FNS, estavam 

demostradas no relatório das receitas do Covid-19, disponíveis, no portal da transparência 

do município de Tapejara, foi necessário fazer o cálculo manual dos valores devidos, pois 

no portal da transparência não tem a opção de filtro, por recurso.  

No Quadro a seguir, está o comparativo dos valores disponíveis nestas duas 

fontes de dados pesquisadas: 

Quadro 4: Comparativo FNS e Portal da Transparência 

VALORES FNS 

2020 

PORTAL DA 

TRANSPARÊNCIA 

2020 

VALORES FNS 

2021 

PORTAL DA 

TRANSPARÊNCIA 

2021 

R$ 2.311.922,00 R$ 2.311.922,00 R$ 1.933.757,57 R$ 1.933.757,57 

Fonte: Elaborado pela autora (2021)  

 

Os valores enviados através do Fundo Nacional de Saúde, tanto para o ano de 

2020 quanto para o ano de 2021 estão em acordo com os valores demonstrados no portal 

da transparência, conforme demonstrado. Porém os relatórios apresentados englobam 

todas as fontes de recursos recebidas para o combate ao Covid-19, através da União, 

Estado e Município, conforme demonstrado no gráfico. 
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Fonte: Elaborado pela autora (2021)  

 

Desta forma percebe-se que do montante total disponível, para o combate ao 

Covid-19, para o ano de 2020, o município de Tapejara, arrecadou mais R$ 787.270,19 

através de outras fontes de recursos e até o dia 30/09/2021, data limite deste estudo de 

caso, arrecadou mais R$ 123.932,78 através de outras fontes de recursos. 

Cabe salientar, que para se obter essas informações houve uma grande 

dificuldade em se obter o valor correto das receitas referentes ao ano de 2020. No portal 

da transparência do município, as informações apresentadas são confusas e com pouca 

clareza na informação dos dados, pois não é demonstrado o valor igual do demostrado no 

FNS. Também as datas das portarias do FNS não são as mesmas da entrada da receita, 

demonstrado no relatório emitido no portal da transparência do município de Tapejara. 

Além de não constar todas as entradas, os números das portarias disponíveis para a 

comparação pelo número da portaria, sendo assim para uma pessoa comum, seria 

praticamente impossível saber se a informação disponibilizada no portal confere com o 

enviado pelo FNS, especialmente, nas especificidades das portarias. 

 Já referente ao ano de 2021, o relatório é apresentado da mesma forma que 2020 

porém as informações estão mais claras, devido ao município de Tapejara não ter recebido 

muitos recursos no ano, podendo chegar ao valor correto, com mais precisão, e com um 

pouco menos de dificuldade na apuração.  
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O relatório apresenta também as receitas correntes, receitas patrimoniais, e 

receitas de capital separadas, mas não separada por tipo de recurso, decorrentes das 

receitas destinadas ao enfrentamento do covid-19. 

 

5.2 DESPESA  

Para qualificar a pesquisa, além de verificar as receitas enviadas e os 

recebimentos do município, visualizou-se os gastos municipais frente ao indicado nas 

portarias que autorizam os repasses de receitas dos recursos federais para o Município, 

para o combate ao covid-19. 

 

5.2.1 Análise na Fonte de Pesquisa  

A primeira análise feita foi a fonte de pesquisa, ou seja, o site do município, a 

forma de disponibilização das despesas para o cidadão. O acesso à informação dá-se da 

seguinte forma, da mesma maneira que na receita é o portal da transparência que apresenta 

essa fonte de pesquisa, na aba COVID – despesas.  

Ao iniciar a pesquisa, percebe-se que referente ao ano de 2020, os dados estão 

disponíveis a partir do mês de março, ou seja janeiro e fevereiro não possui dado algum, 

devido ter sido declarado pandemia somente no mês de março. 

A imagem 2 demonstra que para se obter os valores das despesas relacionadas 

ao Covid-19, precisa ser feito a consulta mês a mês, o que torna mais difícil a busca das 

informações desejadas. 
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Imagem 2: Despesa orçamentaria por categoria 

 
Fonte: Portal da transparência município de Tapejara (2021) 

 

Porém, ao se analisar esta aba no portal, torna-se praticamente impossível se 

chegar ao real valor. Desta forma foi necessário a busca através de outra aba para a 

consulta das despesas. 

Na imagem 3 pode-se obter esses valores através da aba, Covid-19, empenhos 

orçamentários, colocar o ano que se deseja pesquisar, filtrar por período/fase/fornecedor; 

fase liquidados; entidade Fundo Nacional de Saúde; e o período que deseja consultar. 

Imagem 3: Empenho por filtro 

 
Fonte: Portal da transparência município de Tapejara (2021) 
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 Após a consulta das despesas, nos relatórios disponibilizados pelo portal 

da transparência obteve-se os seguintes dados que estão demonstrados nos quadros 5 e 6 

a seguir. 

Quadro 5: Despesa Covid-19 2020 

DESPESAS COVID 19 2020 

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 

 R$ 623.520,22  

MATERIAL DE CONSUMO  R$ 136.972,08  

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 

GRATUITA 

 R$ 75.314,90  

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
 R$ 174.686,97  

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  R$ 19.500,00  

MATERIAL DE CONSUMO  R$ 20.588,00  

MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA  R$ 139.417,91  

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

 R$ 7.779,20  

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

 R$ 314.934,80  

 TOTAL DE DESPESAS   R$ 1.512.714,08  

  

Fonte: Elaborado pela autora (2021)  

 

Para ter uma visão melhor de onde a prefeitura de Tapejara obteve as maiores 

despesas de 2020, foi elaborado o gráfico que segue. 

Fonte: Elaborado pela autora (2021)  
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OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

R$ 7.779,20

R$ 19.500,00

R$ 20.588,00
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R$ 139.417,91
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R$ 623.520,22

DESPESA COVID-19 2020
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Para o ano de 2021, foi utilizada a mesma maneira para se obter os valores, como 

demonstrado no quadro 6: 

Quadro 6: Despesa Covid-19 2021 

DESPESAS COVID 19 2021 

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 

 R$ 1.233.791,25  

MATERIAL DE CONSUMO 

 R$ 99.686,19  

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 

GRATUITA 

 R$ 4.977,90  

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

 R$ 207.635,24  

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 

 R$ 240,00  

MATERIAL DE CONSUMO  R$ 53.474,75  

MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA  R$ 641.461,53  

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  R$ 72.334,68  

  

 

TOTAL DAS DESPESAS   R$ 2.313.601,54  

Fonte: Elaborado pela autora (2021)  

 

Também para ter uma visão melhor de onde a prefeitura de Tapejara obteve as 

maiores despesas de 2021, foi elaborado o gráfico que segue. 

Fonte: Elaborado pela autora (2021)  

 

Analisando cada item das despesas apresentado pelos gráficos, o item que mais 

teve aumento em 2021 em comparação com o ano de 2020 é relacionado a despesa com 

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO …

MATERIAL DE CONSUMO

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

R$240,00 

R$4.977,90 

R$53.474,75 

R$72.334,68 

R$99.686,19 

R$207.635,24 

R$641.461,53 

R$1.233.791,25 

DESPESA COVID-19 2021
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contratação por tempo determinado, o valor do aumento corresponde 97,87%, o que pode-

se deduzir que ocorreu  um aumento no quadro de servidores da secretaria da Saúde do 

município de Tapejara, ou aumento das horas extras dos servidores  ou até mesmo um 

aumento nos salários dos servidores. 

Em relação ao valor total das despesas do município de Tapejara/RS, 

considerando todo o período analisado o aumento de 2020 para 2021 foi de 52,94%, 

conforme demonstrado no gráfico demostrado a seguir. 

Fonte: Elaborado pela autora (2021)  

 

5.2.2 Levantamento das Licitações Realizadas  

Pode-se verificar o levantamento de todas as licitações que foram realizadas na 

Prefeitura Municipal de Tapejara, e vinculadas as portarias de combate ao Covid-19, no 

apêndice D. 

Analisando os dados apresentados obtém-se a informação de que foram 

realizados no total 44 processos, destes 40 processos foram na modalidade Dispensa de 

Licitação, 1 processo na modalidade Inexigibilidade de Licitação e 3 processos na 

modalidade Pregão presencial. 

Conforme apresentado no gráfico à seguir:  
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Fonte: Elaborado pela autora (2021)  

 

Do total das licitações realizadas, 90% foram na modalidade Dispensa de 

licitação, 6,82% na modalidade Pregão Presencial e 2,27% Inexigibilidade de Licitação. 

Em relação ao montante total da despesa contratada pelo município de Tapejara, 

vinculada às receitas recebidas através do FNS  que corresponde a R$ 3.826.315,62, isso 

significa que apenas o valor de R$ 828.567,48, foi utilizado através de licitação, conforme 

determina a lei de licitações o restante foi através de compra direta e de contratação por 

tempo determinado, vejamos no gráfico à seguir:  

90,91%; 

6,82%; 
2,27%; 

Processos Licitatórios Ano 2020 e 2021 

Dispensa de Licitação Pregão Presencial Inexigibilidade de Licitação
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Fonte: Elaborado pela autora (2021)  

 

Cabe ressaltar que no gráfico apresentado não estão incluídos os valores reais 

gastos através das compras diretas realizadas com os recursos Covid-19. Portanto se 

deduz que o valor seja correspondente ao informado no gráfico, pois no portal da 

transparência do município, na aba Covi-19, não estão disponíveis esses dados para a 

análise, utilizando o critério de seleção das compras diretas, conforme apresentado 

abaixo. 

Imagem 4: Compra Direta 

Fonte: Portal da transparência do município de Tapejara (2021) 

 

R$828.567,48 

R$1.857.311,47 

R$1.140.436,67 

 R$-

 R$200.000,00

 R$400.000,00

 R$600.000,00

 R$800.000,00

 R$1.000.000,00

 R$1.200.000,00

 R$1.400.000,00

 R$1.600.000,00

 R$1.800.000,00

 R$2.000.000,00

LICITAÇÕES CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO

COMPRA DIRETA

COMPARAÇÃO TOTAL DA DESPESA 

LICITAÇÕES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO COMPRA DIRETA



57 

 

Ainda sobre as licitações, é importante destacar que enquanto perdurar a 

emergência de saúde pública de importância internacional os municípios estão amparados 

conforme o Art. 4º da Lei 13.979 de 6 de Fevereiro de 2020, a dispensar a realização de 

licitação para a aquisição ou contratação de bens, serviços, inclusive de engenharia, e 

insumos destinados ao combate do Covid-19. Porém a vigência desta lei possuía efeitos 

até 31 de dezembro de 2020, conforme o Art. 1º do DECRETO LEGISLATIVO nº 6 de 

2020. Mas, como em 2021 ainda a situação é de calamidade pública federal, alguns 

municípios prorrogaram o seu decreto municipal de calamidade pública, vigorando assim 

os benefícios e as flexibilizações nas licitações, até o final de 2021. Porém para o 

município de Tapejara/RS, não foi localizado este decreto prorrogando a vigência. Sendo 

assim, o mesmo não pode dispensar a realização de licitação, para as contratações 

relacionadas ao Covid-19, no ano de 2021. 

 

5.3 COMPARATIVO RECEITA X DESPESA  

Passe-se agora para a análise dos valores recebidos em comparação com os 

valores gastos pelo município de Tapejara, vinculados ao Covid-19. 

Os relatórios apresentados no apêndice E e F, abrangem todas as receitas e todas 

as despesas vinculadas ao combate do Covid-19, uma vez que, não foi possível emitir o 

relatório da comparação entre receita e despesa, por tipo de recurso. 

Analisando os relatórios apresentados, percebe-se um aumento significativo nas 

despesas em comparação aos valores arrecadados, ou seja o município de Tapejara no 

ano de 2021, teve um gasto maior em relação a sua receita, para a realização das compras 

e a prestação dos serviços relacionados ao combate do Covid-19. Desta forma, foi 

necessário a utilização de outras receitas do município para arcar com essas despesas, já 

liquidadas. 

Analisando as despesas apresentadas nos relatórios entre 2020 e 2021, nota-se 

um valor muito significativo com gastos em contratação de pessoal por tempo 

determinado, ano de 2021 corresponde a um aumento de R$ 610.271,03 em apenas nove 

meses, ou seja, uma variação de 97,87%, em comparação a todo o ano de 2020. Esse 

aumento reflete diretamente na compra de materiais e de equipamentos para o combate 

ao Covid-19 onde se deveria estar sendo utilizado. 

Também em relação ao ano de 2020, ficou disponível em caixa um montante de 

R$ 1.136.691,19, comparando com os gastos realizados, para ser utilizado no ano de 

2021. 
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Porém, o município de Tapejara em 30/09/2021, data final deste estudo de caso, 

possuía um saldo negativo comparando os valores enviados e mais os rendimentos dos 

mesmos, com as despesas já pagas, no valor de R$ 269.253,65, para utilizar nas medidas 

de prevenção e proliferação do Covid-19, ou seja houve a necessidade de recursos 

próprios para a realização desses pagamentos. 
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6 CONCLUSÃO 

Buscou-se com este estudo, verificar se a ferramenta auditoria poderia mostrar 

ao pesquisador o comportamento das receitas e despesas que ingressaram no setor público 

municipal para dar suporte à pandemia global nos anos de 2020 e 2021. 

Neste estudo de caso, ficou evidente a dificuldade em se obter o valor correto 

dos recursos enviados pelo FNS, através do portal de transparência, que foi a ferramenta 

de comparação utilizada.  

Uma série de fatores são determinantes na eficácia, eficiência e transparência 

das informações disponibilizadas no portal da transparência do município, tais como: 

responsabilidade, dedicação e ética de todos os envolvidos no processo; o correto registro 

dos dados; a delegação de responsabilidade e a distribuição de funções. 

Diante dos procedimentos de auditoria expostos neste estudo de caso, foi 

possível demonstrar, o quão importante é a disponibilização de informações verdadeiras 

e transparentes. O município de Tapejara/RS, no seu portal de transparência, deixa claro 

e evidente que as informações nele apresentados estão de forma confusa e sem clareza, 

onde que para um cidadão comum, que queira realizar esse tipo de pesquisa, será 

praticamente impossível ter as informações auditadas, pois é difícil visualizar se o valor 

referente a uma determinada portaria do FNS esta apresentada corretamente e se a  mesma 

foi aplicada na integra. Contudo não se pode afirmar que o recurso não foi utilizado. 

Também, podemos concluir que  uma das análises que ficou prejudicada, devido 

não estar disponível é se o texto da despesa da portaria, ou seja, o tipo de despesa indicado 

na portaria pelo FNS, foi comprado em conformidade pelo Município, uma vez que não 

foi possível identificar no corpo do empenho ou do processo de compras a que portaria a 

mesma se refere.  

O objetivo principal, deste estudo de caso, foi a realização  do levantamento dos 

valores enviados pelo ministério da saúde e os valores já utilizados pelo município de 

Tapejara para a prevenção e combate ao Covid-19, foi atingida , uma vez que mesmo de 

forma confusa e não transparente como se deve ser, os valores estão disponíveis para a 

consulta de qualquer cidadão que queira realizar o levantamento de dados. 

Também foi possível identificar as particularidades e a legislação vigente dos 

gastos oriundos do covid-19, pois as portarias realizadas pelo ministério da saúde estão 

disponíveis nas plataformas digitais. 

Diante de todo o contexto, analisado e considerando a potencialidade para 

ampliar e aprofundar os conhecimentos sobre o tema desta pesquisa, ainda que com as 



60 

 

limitações apontadas na seção anterior, faz-se a seguir algumas oportunidades de 

melhoria  para a transparência nas informações disponibilizadas no portal da 

transparência do município de Tapejara/RS, quais sejam: realizar constantemente 

melhorias e aprimoramentos no portal da transparência, e, realizar estudos que verifiquem 

a autenticidade e a integridade das compras disponibilizadas para acesso no portal da 

transparência, conforme a exigência da LAI, no seu artigo 8º, § 3º, inciso V. 

Como futuro estudo sugere-se realizar uma pesquisa com os cidadãos 

tapejarenses, que busque identificar o grau de confiabilidade e dificuldade na obtenção 

dos dados e informações divulgadas. 
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APÊNDICE  

 

APÊNDICE A: Recursos recebidos do FNS para o Covid-19 

 

PORTARIAS UTILIZADAS PELA PREFEITURA DE TAPEJARA/RS 2020 

    

DATA  PORTARIA 

Nº 

OBJETO DA PORTARIA  VALOR  

23/03/2020 480 Custeio das ações de saúde relacionadas ao 

enfrentamento da circulação do "COVID-19" no Brasil. 

R$ 

70.643,35 

09/04/2020 774 Referente à competência financeira fevereiro de 2020 do 

Piso de Atenção Básica-PAB, conforme anexo I;  

R$ 

244.264,52 

01/07/2020 1666 Custeio das ações e serviços de saúde para o 

enfrentamento da emergência de saúde pública 

decorrente da COVID 19, podendo abranger a atenção 

primária e especializada, a vigilância em saúde, a 

assistência farmacêutica, a aquisição de suprimentos, 

insumos e produtos hospitalares, o custeio do 

procedimento de Tratamento de Infecção pelo novo 

corona vírus - COVID 19, previsto na Portaria nº 

245/SAES/MS, de 24 de março de 2020, bem como a 

definição de protocolos assistenciais específicos para o 

enfrentamento à pandemia do corona vírus. 

R$ 

100.000,00 

11/12/2020 3393 Aquisição de equipamentos que assegurem a 

informatização das Unidades Básicas de Saúde. 

R$ 

27.157,00 

10/12/2020 3391 Adquirir o equipamento ou material permanente nos 

termos da especificação constante na relação de 

equipamentos e materiais permanentes considerados 

financiáveis pelo Ministério da Saúde (RENEN), no 

Programa Estratégico Saúde em Família, Componente 

Saúde Bucal - Brasil Sorridente                                                                        

Adequações nos ambientes de atendimento odontológico 

da Atenção Primária e nos Centros de Especialidades 

Odontológicas, e dar preferência à aquisição de itens 

recomendados no Termo de Compromisso       

R$ 

17.375,00 

01/07/2020 1666 Custeio das ações e serviços de saúde para o 

enfrentamento da emergência de saúde pública 

decorrente da COVID 19, podendo abranger a atenção 

primária e especializada, a vigilância em saúde, a 

assistência farmacêutica, a aquisição de suprimentos, 

insumos e produtos hospitalares, o custeio do 

procedimento de Tratamento de Infecção pelo novo 

Coronavírus - COVID 19, previsto na Portaria nº 

245/SAES/MS, de 24 de março de 2020, bem como a 

definição de protocolos assistenciais específicos para o 

enfrentamento à pandemia do coronavírus. 

R$ 

940.033,01 

21/09/2020 2516 Autorizar, em caráter excepcional, a transferência de 

recursos financeiros de custeio para financiar a aquisição 

de medicamentos do Componente Básico da Assistência 

Farmacêutica (Anexo I da Rename) utilizados no âmbito 

da saúde mental, em virtude dos impactos sociais 

ocasionados pela pandemia da COVID-19. 

R$ 

75.129,12 
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19/03/2020 430 Apoiar o funcionamento em horário estendido das 

Unidades de Saúde da Família (USF) ou Unidades 

Básicas de Saúde (UBS) no país, para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus (covid-19). 

R$ 

30.000,00 

04/11/2020 3008 Incentivos financeiros federais de custeio para apoiar a 

reorganização e adequação dos ambientes voltados à 

assistência odontológica na Atenção Primária à Saúde e 

na Atenção Especializada, para enfrentamento à 

Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional 

(ESPIN) decorrente da pandemia do corona vírus 

(Covid-19), declarada pela Portaria nº 188/GM/MS, de 3 

de fevereiro de 2020 

R$ 9.655,00 

29/10/2020 2994 Atenção às pessoas com obesidade, diabetes mellitus ou 

hipertensão arterial sistêmica no âmbito da Atenção 

Primária à Saúde, no Sistema Único de Saúde, no 

contexto da Emergência em Saúde Pública de 

Importância Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia 

do SARS-CoV-2, declarada pela Portaria nº 

188/GM/MS, de 3 fevereiro de 2020 

R$ 

26.125,00 

19/06/2020 1579 Ficam credenciados temporariamente os 

estabelecimentos de saúde descritos no anexo a esta 

Portaria a receberem o incentivo de custeio referente aos 

Centros Comunitários de Referência para enfrentamento 

da Covid-19, em caráter excepcional e temporário, e 

com periodicidade mensal de transferência, caso não 

exista nenhuma irregularidade que motive a suspensão 

R$ 

600.000,00 

08/12/2020 3350  Incentivo financeiro federal de custeio, do Bloco de 

Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde de 

que dispõe o inciso I do art. 3º da Portaria de 

Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 

2017,  para o desenvolvimento de ações  no âmbito dos 

serviços da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), no 

contexto de enfrentamento   da Emergência em Saúde 

Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da 

Covid-19, declarada pela Portaria GM/MS nº 188, de 3 

fevereiro de 2020. 

R$ 

28.305,00 

25/08/2020 2222 Caráter excepcional e temporário, sobre as Ações 

Estratégicas de Apoio à Gestação, Pré-Natal e Puerpério 

e incentivo financeiro federal de custeio para o 

enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de 

Importância Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia 

de corona vírus, declarada pela Portaria nº 188/GM/MS, 

de 3 fevereiro de 2020. 

R$ 

19.645,00 

16/09/2020 2405 Fortalecimento das equipes e serviços da Atenção 

Primária à Saúde no cuidado às populações específicas, 

no contexto da Emergência em Saúde Pública de 

Importância Nacional (ESPIN) decorrente da Covid-19, 

declarada pela Portaria nº 188/GM/MS, de 3 fevereiro de 

2020. 

R$ 

36.520,00 

02/09/2020 2358 Incentivo financeiro federal de custeio, em caráter 

excepcional e temporário, para a execução de ações de 

rastreamento e monitoramento de contatos de casos de 

Covid19, no contexto da emergência de saúde pública de 

importância nacional e internacional decorrente do 

coronavírus 

R$ 

42.000,00 
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28/07/2020 1857 Transferência de incentivos financeiros aos Municípios e 

ao Distrito Federal, descritos no anexo a esta Portaria, 

para combate à Emergência em Saúde Pública de 

Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da 

Infecção Humana pelo novo Coronavírus/Covid-19, 

considerando as escolas públicas da rede básica de 

ensino. 

R$ 

45.070,00 

     Total de recursos enviados no ano de 2020 R$ 

2.311.922,00 

PORTARIAS UTILIZADAS PELA PREFEITURA DE TAPEJARA/RS 2021 

DATA  PORTARIA 

Nº 

OBJETO DA PORTARIA  VALOR  

18/08/2021 2010 Credenciar, em caráter excepcional, estabelecimentos de 

saúde como Centros Comunitários de Referência para 

Enfrentamento da Covid-19, de que trata a Portaria 

GM/MS nº 1.444, de 29 de maio de 2020, e como 

Centros de Atendimento para Enfrentamento da Covid-

19, de que trata a Portaria GM/MS nº 1.445, de 29 de 

maio de 2020, e conceder incentivo financeiro federal de 

custeio dos Centros, a ser transferido aos municípios em 

parcela única. 

R$ 

600.000,00 

08/04/2021 650 Ficam credenciados, excepcionalmente, como Centros 

Comunitários de Referência para Enfrentamento da 

Covid-19, de que trata a Portaria GM/MS nº 1.444, de 

29 de maio de 2020, e Centros de Atendimento para 

Enfrentamento da Covid-19, de que trata a Portaria 

GM/MS nº 1.445, de 29 de maio de 2020, os 

estabelecimentos de saúde credenciados 

temporariamente como Centros no ano de 2020 

R$ 

720.000,00 

16/04/2021 731 Incentivo financeiro federal de custeio para 

desenvolvimento de ações estratégicas de apoio à 

gestação, pré-natal e puerpério, com vistas ao 

enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de 

Importância Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia 

do coronavírus 

R$ 

19.024,10 

11/05/2021 894 Os recursos financeiros de que trata esta Portaria devem 

ser utilizados no apoio à manutenção do funcionamento 

das equipes e serviços da Atenção Primária à Saúde para 

o enfrentamento da Covid-19, conforme as necessidades 

sanitárias e epidemiológicas apresentadas no contexto 

local. 

R$ 

114.733,47 

01/03/2021 361 O incentivo financeiro de custeio de que trata esta 

Portaria tem como finalidade apoiar as ações para o 

funcionamento dos Centros Comunitários de Referência 

e Centros de Atendimento para Enfrentamento da Covid-

19, tendo em vista a necessidade de organização da Rede 

de Atenção à Saúde local para implementação das ações 

de imunização contra o coronavírus (Covid-19), 

observado o disposto na Portaria GM/MS nº 1.444, de 

2020, e na Portaria GM/MS nº 1.445, de 2020. 

R$ 

360.000,00 

30/12/2020 3874 Incentivo financeiro de custeio de que trata esta Portaria 

tem como finalidade apoiar a manutenção do 

funcionamento dos Centros de Atendimento e Centros 

Comunitários de Referência para Enfrentamento da 

Covid-19, no âmbito da Atenção Primária à Saúde 

R$ 

120.000,00 

     

Total de recursos enviados até setembro de 2021 

R$ 

1.933.757,57 
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    TOTAL JÁ ENVIADO PELO MINISTÉRIO DA 

SAÚDE À TAPEJARA/ RS PARA O COMBATE 

AO COVID-19  

R$ 

4.245.679,57 

Fonte: Consulta FNS detalhada (2021)  
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APÊNDICE B: Receitas recebidas em 2020 conforme o portal da transparência. 

 
RESUMO DAS RECEITAS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 

2020 

          

Receita Previsão Arrecadado   Diferença 

entre a 

previsão e a 

arrecadação 

    Período Acumulada   

400000000000000 - RECEITAS 2.012.236,42 3.099.192,19 3.099.192,19 1.086.955,77 

410000000000000 - Receitas 

Correntes 

2.012.236,42 3.054.658,60 3.054.658,60 1.042.422,18 

413000000000000 - Receita 

Patrimonial 

119,23 8.399,79 8.399,79 8.280,56 

413200000000000 - Valores 

Mobiliários 

119,23 8.399,79 8.399,79 8.280,56 

413210000000000 - Juros e 

Correções Monetárias 

119,23 8.399,79 8.399,79 8.280,56 

413210010000000 - 

Remuneração de Depósitos 

Bancários 

119,23 8.399,79 8.399,79 8.280,56 

413210011000000 - 

Remuneração de Depósitos 

Bancários - Principal 

119,23 8.399,79 8.399,79 8.280,56 

413210011010000 - 

Remuneração de Depósitos de 

Recursos Vinculados - Principal 

119,23 8.399,79 8.399,79 8.280,56 

413210011010300 - 

Remuneração de Depósitos 

Bancários de Recursos 

Vinculados - Fundo de Saúde - 

Principal 

119,23 7.360,07 7.360,07 7.240,84 

413210011010353 - Rend. 

Enfrentamento da Emergência de 

Saúde Nacional - Coronavírus 

0 94,86 1.876,78 1.876,78 

913210011010353 - (R) Rend. 

Enfrentamento da Emergência de 

Saúde Nacional - Coronavírus 

0 0 -302,37 -302,37 

413210011010357 - Rend. 

Auxílio Financeiro da União p/ 

ações de Enfrentamento à Covid 

19 - LC 173/2020 - Saúde 

119,23 0 119,23 0 

413210011010358 - Rend. 

Incentivo aos Municípios p/ 

combate ao Coronavírus - 

Portaria 1857-20-MS 

0 83,04 206,24 206,24 

913210011010358 - (R) Rend. 

Incentivo aos Municípios p/ 

combate ao Coronavírus - 

Portaria 1857-20-MS 

0 0 -33,8 -33,8 

413210011010359 - Rend. 

Enfrentamento da Emergência de 

Saúde Nacional - Coronavírus - 

Portaria 1666-20-MS 

0 637,93 2.696,84 2.696,84 
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913210011010359 - (R) Rend. 

Enfrentamento da Emergência de 

Saúde Nacional - Coronavírus - 

Portaria 1666-20-MS 

0 0 -555 -555 

413210011010360 - Rend. 

Incentivo aos Municípios p/ 

combate ao Coronavírus - 

Portaria 1579-20-MS 

0 1.592,12 2.343,60 2.343,60 

413210011010361 - Rend. Ações 

Estratégica de Apoio a Gestação, 

Pré-Natal e Puerpério - Portaria 

2222 

0 32,13 72,94 72,94 

413210011010362 - Rend. 

Incentivo e Fortalecimento dos 

Serviços da Atenção Primária - 

Portaria 2405 

0 98,77 180,16 180,16 

413210011010363 - Rend. Ações 

de Rastreamento e 

Monitoramento de Contatos de 

Casos Covid-19 - Portaria 2358 

0 113,59 207,19 207,19 

413210011010364 - Rend. 

Custeio para Aquisição de 

Medicamentos para Saúde Mental 

Covid 19 - Portaria 2516 

0 67,41 234,84 234,84 

413210011010365 - Rend. 

Incentivo p/ Enfrentamento ao 

Covid-19, Portaria 430-MS 

0 81,03 108,11 108,11 

413210011010366 - Rend. 

Incentivo p/ Reorganização e 

Adequação à Assistência 

Odontológica - Portaria 3008 

0 26,08 34,79 34,79 

413210011010367 - Rend. 

Incentivo p/ Atenção às Pessoas 

com Obesidade, Diabetes 

Mellitus ou Hipertensão Arterial 

Sistêmica 

0 70,56 94,14 94,14 

413210011010371 - Rend. 

Incentivo as Ações da Rede de 

Atenção Psicossocial Covid 19 - 

Portaria 3350/20. 

0 76,38 76,38 76,38 

413210011010700 - 

Remuneração de Depósitos 

Bancários de Recursos 

Vinculados - Fundo Nacional de 

Assistência Social - FNAS - 

Principal 

0,00 542,23 542,23 542,23 

413210011010715 - Rend. 

Incremento Temporário Bloco 

Proteção Básica p/ Ações 

COVID-19 

0,00 11,12 272,63 272,63 

413210011010716 - Rend. 

Incremento Temporário Bloco 

Proteção Especial p/ Ações 

COVID-19 

0,00 18,85 269,60 269,60 

413210011019900 - 

Remuneração de Outros 

Depósitos Bancários de Recursos 

Vinculados - Principal 

0,00 497,49 497,49 497,49 

413210011019931 - Rend. Termo 

de Convênio FPE nº 623/2020 

0,00 53,86 293,55 293,55 
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913210011019931 - (R) Rend. 

Termo de Convênio FPE nº 

623/2020 

0,00 -192,19 -293,55 -293,55 

413210011019932 - Rend. 

Auxílio Financeiro da União p/ 

ações de Enfrentamento à Covid 

19 - LC 173/2020 - Assistência 

0,00 2,07 106,92 106,92 

413210011019934 - Rend. Ações 

Emergenciais de Apoio ao Setor 

Cultural - Lei Federal 

14.017/2020 

0,00 132,07 390,57 390,57 

417000000000000 - 

Transferências Correntes 

2.012.117,19 3.046.258,81 3.046.258,81 1.034.141,62 

417100000000000 - 

Transferências da União e de suas 

Entidades 

1.972.117,19 3.019.279,51 3.019.279,51 1.047.162,32 

417180000000000 - 

Transferências da União - 

Específicas de Estados, DF e 

Municípios 

1.972.117,19 3.019.279,51 3.019.279,51 1.047.162,32 

417180300000000 - 

Transferência de Recursos do 

Sistema Único de Saúde - SUS - 

Repasses Fundo a Fundo Bloco 

Custeio das Ações e Serviços 

Públicos de Saúde 

1.279.550,00 2.267.390,00 2.267.390,00 987.840,00 

417180390000000 - 

Transferência de Recursos do 

SUS - Outros Programas 

Financiados por Transferências 

Fundo a Fundo 

1.279.550,00 2.267.390,00 2.267.390,00 987.840,00 

417180391000000 - 

Transferência de Recursos do 

SUS - Outros Programas 

Financiados por Transferências 

Fundo a Fundo - Principal 

1.279.550,00 2.267.390,00 2.267.390,00 987.840,00 

417180391010000 - 

Enfrentamento da Emergência de 

Saúde Nacional - Coronavírus 

614.900,00 0 614.907,87 7,87 

417180391020000 - Incentivo aos 

Municípios p/ combate ao 

Coronavírus - Portaria 1857-20-

MS 

24.000,00 0 45.070,00 21.070,00 

417180391030000 - 

Enfrentamento da Emergência de 

Saúde Nacional - Coronavírus - 

Portaria 1666-20-MS 

564.650,00 0 740.033,01 175.383,01 

417180391040000 - Incentivo aos 

Municípios p/ combate ao 

Coronavírus - Portaria 1579-20-

MS 

0 120.000,00 600.000,00 600.000,00 

417180391050000 - Ações 

Estratégica de Apoio a Gestação, 

Pré-Natal e Puerpério - Portaria 

2222 

4.000,00 0,00 19.645,00 15.645,00 

417180391060000 - Incentivo e 

Fortalecimento dos Serviços da 

Atenção Primária - Portaria 2405 

0,00 0,00 36.520,00 36.520,00 
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417180391070000 - Ações de 

Rastreamento e Monitoramento 

de Contatos de Casos Covid-19 - 

Portaria 2358 

0,00 0,00 42.000,00 42.000,00 

417180391080000 - Custeio para 

Aquisição de Medicamentos para 

Saúde Mental Covid 19 - Portaria 

2516 

72.000,00 0 75.129,12 3.129,12 

417180391090000 - Incentivo p/ 

Enfrentamento ao Covid-19, 

Portaria 430-MS 

0 0,00 30.000,00 30.000,00 

417180391100000 - Incentivo p/ 

Reorganização e Adequação à 

Assistência Odontológica - 

Portaria 3008 

0 0,00 9.655,00 9.655,00 

417180391110000 - Incentivo p/ 

Atenção às Pessoas com 

Obesidade, Diabetes Mellitus ou 

Hipertensão Arterial Sistêmica 

0 0,00 26.125,00 26.125,00 

417180391120000 - Incentivo as 

Ações da Rede de Atenção 

Psicossocial Covid 19 - Portaria 

3350/20. 

0 28.305,00 28.305,00 28.305,00 

417181200000000 - 

Transferências de Recursos do 

Fundo Nacional de Assistência 

Social - FNAS 

149.900,00 209.055,17 209.055,17 59.155,17 

417181210000000 - 

Transferências de Recursos do 

Fundo Nacional de Assistência 

Social - FNAS 

149.900,00 209.055,17 209.055,17 59.155,17 

417181211000000 - 

Transferências de Recursos do 

Fundo Nacional de Assistência 

Social - FNAS - Principal 

149.900,00 209.055,17 209.055,17 59.155,17 

417181211130000 - Incremento 

Temporário Bloco Proteção 

Básica p/ Ações COVID-19 

103.700,00 0,00 110.288,88 6.588,88 

417181211140000 - Incremento 

Temporário Bloco Proteção 

Especial p/ Ações COVID-19 

46.200,00 0,00 98.766,29 52.566,29 

417189900000000 - Outras 

Transferências da União 

542.667,19 542.834,34 542.834,34 167,15 

417189910000000 - Outras 

Transferências da União 

542.667,19 542.834,34 542.834,34 167,15 

417189911000000 - Outras 

Transferências da União - 

Principal 

542.667,19 542.834,34 542.834,34 167,15 

417189911080000 - Auxílio 

Financeiro da União p/ ações de 

Enfrentamento à Covid 19 - LC 

173/2020 - Assistência 

62.858,20 0 63.025,35 167,15 

417189911090000 - Auxílio 

Financeiro da União p/ ações de 

Enfrentamento à Covid 19 - LC 

173/2020 - Saúde 

287.115,57 0 287.115,57 0 

417189911100000 - Ações 

Emergenciais de Apoio ao Setor 

Cultural - Lei Federal 

14.017/2020 

192.693,42 0 192.693,42 0 
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417200000000000 - 

Transferências dos Estados e do 

Distrito Federal e de suas 

Entidades 

40.000,00 26.979,30 26.979,30 -13.020,70 

417280000000000 - 

Transferências dos Estados - 

Específicas de Estados, DF e 

Municípios 

40.000,00 26.979,30 26.979,30 -13.020,70 

417281000000000 - 

Transferência de Convênios dos 

Estados e do Distrito Federal e de 

Suas Entidades 

40.000,00 26.979,30 26.979,30 -13.020,70 

417281090000000 - Outras 

Transferências de Convênio dos 

Estados 

40.000,00 26.979,30 26.979,30 -13.020,70 

417281091000000 - Outras 

Transferências de Convênio dos 

Estados - Principal 

40.000,00 26.979,30 26.979,30 -13.020,70 

417281091500000 - Outras 

Transferências de Convênio dos 

Estados - Principal 

40.000,00 26.979,30 26.979,30 -13.020,70 

417281091500500 - Termo de 

Convênio FPE nº 623/2020 

40.000,00 0 50.000,00 10.000,00 

917281091500500 - (R) Termo 

de Convênio FPE nº 623/2020 

0 -23.020,70 -23.020,70 -23.020,70 

420000000000000 - Receitas de 

Capital 

0 44.533,59 44.533,59 44.533,59 

424000000000000 - 

Transferências de Capital 

0 44.532,00 44.532,00 44.532,00 

424100000000000 - 

Transferências da União e de suas 

Entidades 

0 44.532,00 44.532,00 44.532,00 

424180000000000 - 

Transferências da União - 

Específicas de Estados, DF e 

Municípios 

0 44.532,00 44.532,00 44.532,00 

424180400000000 - 

Transferências de Recursos do 

Sistema Único de Saúde - SUS - 

Bloco Investimentos na Rede de 

Serviços Públicos de Saúde 

0 44.532,00 44.532,00 44.532,00 

424180460000000 - Outras 

Transferências de Recursos do 

Sistema Único de Saúde - SUS, 

não detalhadas anteriormente 

0 44.532,00 44.532,00 44.532,00 

424180461000000 - Outras 

Transferências de Recursos do 

Sistema Único de Saúde - SUS, 

não detalhadas anteriormente - 

Principal 

0 44.532,00 44.532,00 44.532,00 

424180461020000 - Estruturação 

e Adequação dos Ambientes de 

Assistência Odontológica, na 

Atenção Primária e Especializada 

- Portaria 3391/20 

0 17.375,00 17.375,00 17.375,00 

424180461030000 - Estruturação 

para Informatização das Equipes 

de Saúde a Família- Portaria 

3393/20 

0 27.157,00 27.157,00 27.157,00 
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429000000000000 - Outras 

Receitas de Capital 

0 1,59 1,59 1,59 

429900000000000 - Demais 

Receitas de Capital 

0 1,59 1,59 1,59 

429900010000000 - Demais 

Receitas de Capital 

0 1,59 1,59 1,59 

429900011000000 - Demais 

Receitas de Capital - Principal 

0 1,59 1,59 1,59 

429900011020000 - 

Remuneracao de Depósitos 

Bancários - Principal 

0 1,59 1,59 1,59 

429900011027000 - 

Remuneração Caixa Federal 

0 1,59 1,59 1,59 

429900011027030 - Rend. 

Estruturação e Adequação dos 

Ambientes de Assistência 

Odontológica, na Atenção 

Primária e Especializada - 

Portaria 3391/20 

0 0,62 0,62 0,62 

429900011027031 - Rend. 

Estruturação para Informatização 

das Equipes de Saúde a Família- 

Portaria 3393/20 

0 0,97 0,97 0,97 

Receita Previsão Arrecadado   Diferença 

    Período Acumulada   

Total: 2.012.236,42 3.099.192,19 3.099.192,19 1.086.955,77 

Dados Gerados em 10/10/2021 - 

22:10:57 

        

Fonte: Portal da Transparência município de Tapejara (2021) 
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APENDICE C: Receitas recebidas em 2021 conforme o portal da transparência. 

 
RESUMO DAS RECEITAS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 

2021 

Receita Previsão Arrecadado   Diferença 

    Período Acumulada   

400000000000000 - RECEITAS 889.500,00 2.057.690,35 2.057.690,35 1.168.190,35 

410000000000000 - Receitas 

Correntes 

889.500,00 2.057.207,63 2.057.207,63 1.167.707,63 

413000000000000 - Receita 

Patrimonial 

368,37 23.450,06 23.450,06 23.081,69 

413200000000000 - Valores 

Mobiliários 

368,37 23.450,06 23.450,06 23.081,69 

413210000000000 - Juros e 

Correções Monetárias 

368,37 23.450,06 23.450,06 23.081,69 

413210010000000 - 

Remuneração de Depósitos 

Bancários 

368,37 23.450,06 23.450,06 23.081,69 

413210011000000 - 

Remuneração de Depósitos 

Bancários - Principal 

368,37 23.450,06 23.450,06 23.081,69 

413210011010000 - 

Remuneração de Depósitos de 

Recursos Vinculados - Principal 

368,37 23.450,06 23.450,06 23.081,69 

413210011010300 - 

Remuneração de Depósitos 

Bancários de Recursos 

Vinculados - Fundo de Saúde - 

Principal 

368,37 20.442,79 20.442,79 20.074,42 

413210011010353 - Rend. 

Enfrentamento da Emergência de 

Saúde Nacional - Coronavírus 

0 18,96 682,88 682,88 

413210011010358 - Rend. 

Incentivo aos Municípios p/ 

combate ao Coronavírus - 

Portaria 1857-20-MS 

0 149,21 786,39 786,39 

413210011010359 - Rend. 

Enfrentamento da Emergência de 

Saúde Nacional - Coronavírus - 

Portaria 1666-20-MS 

0 1,25 186,95 186,95 

413210011010360 - Rend. 

Incentivo aos Municípios p/ 

combate ao Coronavírus - 

Portaria 1579-20-MS 

0 0 2.596,77 2.596,77 

413210011010361 - Rend. Ações 

Estratégica de Apoio a Gestação, 

Pré-Natal e Puerpério - Portaria 

2222 

0 57,73 304,25 304,25 

413210011010362 - Rend. 

Incentivo e Fortalecimento dos 

Serviços da Atenção Primária - 

Portaria 2405 

0 177,47 935,31 935,31 

413210011010363 - Rend. Ações 

de Rastreamento e 

Monitoramento de Contatos de 

Casos Covid-19 - Portaria 2358 

0 204,1 1.075,68 1.075,68 
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413210011010364 - Rend. 

Custeio para Aquisição de 

Medicamentos para Saúde 

Mental Covid 19 - Portaria 2516 

60,87 0,06 64,21 3,34 

413210011010365 - Rend. 

Incentivo p/ Enfrentamento ao 

Covid-19, Portaria 430-MS 

0 145,59 767,3 767,3 

413210011010366 - Rend. 

Incentivo p/ Reorganização e 

Adequação à Assistência 

Odontológica - Portaria 3008 

0 46,86 246,94 246,94 

413210011010367 - Rend. 

Incentivo p/ Atenção às Pessoas 

com Obesidade, Diabetes 

Mellitus ou Hipertensão Arterial 

Sistêmica 

307,5 72,18 558,74 251,24 

413210011010371 - Rend. 

Incentivo as Ações da Rede de 

Atenção Psicossocial Covid 19 - 

Portaria 3350/20. 

0 137,24 723,3 723,3 

413210011010372 - Rend. 

Incentivo ao Funcionamento dos 

Centros de Referência e 

Atendimento p/ Enfrentamento 

Covid-19, Port. 361 MS 

0 0 1.287,15 1.287,15 

413210011010373 - Rend. 

Incentivo p/ Custeio dos Centros 

de Atendimento e Centros 

Comunitários de Referência p/ 

Enfrentamento Covid-19, Prot. 

650/21. 

0 20,42 4.928,10 4.928,10 

413210011010374 - Rend. Ações 

Estratégica de Apoio a Gestação, 

Pré-Natal e Puerpério - Covid - 

Port. 731/2021. 

0 81,83 364,00 364,00 

413210011010375 - Rend. 

Enfrentamento da Emergência 

em Saúde Pública - Covid 19 - 

Port. 894/2021. 

0 13,21 1.232,45 1.232,45 

413210011010376 - Rend. 

Custeio Ações de Enfrentamento 

Covid-19 - Port. SES/RS 

319/2021 - Emenda Parlamentar 

0 496,62 1.521,13 1.521,13 

413210011010381 - Rend. 

Centros de Atendimentos p/ 

Enfrentamento da Covid-19 - 

M.P. 1062 - Port. 2010/21. 

0 2.181,24 2.181,24 2.181,24 

413210011010700 - 

Remuneração de Depósitos 

Bancários de Recursos 

Vinculados - Fundo Nacional de 

Assistência Social - FNAS - 

Principal 

0,00 1.197,72 1.197,72 1.197,72 

413210011010715 - Rend. 

Incremento Temporário Bloco 

Proteção Básica p/ Ações 

COVID-19 

0,00 100,97 435,12 435,12 

413210011010716 - Rend. 

Incremento Temporário Bloco 

Proteção Especial p/ Ações 

0,00 176,19 762,60 762,60 
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COVID-19 

413210011019900 - 

Remuneração de Outros 

Depósitos Bancários de Recursos 

Vinculados - Principal 

0,00 1.809,55 1.809,55 1.809,55 

413210011019932 - Rend. 

Auxílio Financeiro da União p/ 

ações de Enfrentamento à Covid 

19 - LC 173/2020 - Assistência 

0,00 19,37 84,50 84,50 

413210011019934 - Rend. Ações 

Emergenciais de Apoio ao Setor 

Cultural - Lei Federal 

14.017/2020 

0,00 351,73 1.725,05 1.725,05 

417000000000000 - 

Transferências Correntes 

889.131,63 2.033.757,57 2.033.757,57 1.144.625,94 

417100000000000 - 

Transferências da União e de 

suas Entidades 

889.131,63 1.933.757,57 1.933.757,57 1.044.625,94 

417180000000000 - 

Transferências da União - 

Específicas de Estados, DF e 

Municípios 

889.131,63 1.933.757,57 1.933.757,57 1.044.625,94 

417180300000000 - 

Transferência de Recursos do 

Sistema Único de Saúde - SUS - 

Repasses Fundo a Fundo - Bloco 

de Manutenção das Ações e 

Serviços Públicos de Saúde 

889.131,63 1.933.757,57 1.933.757,57 1.044.625,94 

417180390000000 - 

Transferência de Recursos do 

SUS - Outros Programas 

Financiados por Transferências 

Fundo a Fundo 

889.131,63 1.933.757,57 1.933.757,57 1.044.625,94 

417180391000000 - 

Transferência de Recursos do 

SUS - Outros Programas 

Financiados por Transferências 

Fundo a Fundo - Principal 

889.131,63 1.933.757,57 1.933.757,57 1.044.625,94 

417180391040000 - Incentivo 

aos Municípios p/ combate ao 

Coronavírus - Portaria 1579-20-

MS 

120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 

417180391130000 - Incentivo ao 

Funcionamento dos Centros de 

Referência e Atendimento p/ 

Enfrentamento Covid-19, Port. 

361 MS 

360.000,00 0,00 360.000,00 0,00 

417180391140000 - Incentivo p/ 

Custeio dos Centros de 

Atendimento e Centros 

Comunitários de Referência p/ 

Enfrentamento Covid-19, Prot. 

650/21. 

407.096,83 0,00 720.000,00 312.903,17 

417180391150000 - Ações 

Estratégica de Apoio a Gestação, 

Pré-Natal e Puerpério - Covid 19 

- Port. 731/2021. 

2.034,80 0,00 19.024,10 16.989,30 
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417180391160000 - 

Enfrentamento da Emergência 

em Saúde Pública - Covid 19 - 

Port. 894/2021. 

0,00 0,00 114.733,47 114.733,47 

417180391180000 - Centros de 

Atendimentos p/ Enfrentamento 

da Covid-19 - M.P. 1062 - Port. 

2010/21. 

0 600.000,00 600.000,00 600.000,00 

417200000000000 - 

Transferências dos Estados e do 

Distrito Federal e de suas 

Entidades 

0 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

417280000000000 - 

Transferências dos Estados - 

Específicas de Estados, DF e 

Municípios 

0 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

417280300000000 - 

Transferência de Recursos do 

Estado para Programas de Saúde 

- Repasse Fundo a Fundo 

0 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

417280310000000 - 

Transferência de Recursos do 

Estado para Programas de Saúde 

- Repasse Fundo a Fundo 

0 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

417280311000000 - 

Transferência de Recursos do 

Estado para Programas de Saúde 

- Repasse Fundo a Fundo - 

Principal 

0 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

417280311120000 - Custeio 

Ações de Enfrentamento Covid-

19 - Port. SES/RS 319/2021 - 

Emenda Parlamentar 

0 0,00 100.000,00 100.000,00 

420000000000000 - Receitas de 

Capital 

0 482,72 482,72 482,72 

429000000000000 - Outras 

Receitas de Capital 

0 482,72 482,72 482,72 

429900000000000 - Demais 

Receitas de Capital 

0 482,72 482,72 482,72 

429900010000000 - Demais 

Receitas de Capital 

0 482,72 482,72 482,72 

429900011000000 - Demais 

Receitas de Capital - Principal 

0 482,72 482,72 482,72 

429900011020000 - 

Remuneracao de Depósitos 

Bancários - Principal 

0 482,72 482,72 482,72 

429900011027000 - 

Remuneração Caixa Federal 

0,00 482,72 482,72 482,72 

429900011027030 - Rend. 

Estruturação e Adequação dos 

Ambientes de Assistência 

Odontológica, na Atenção 

Primária e Especializada - 

Portaria 3391/20 

0 42,07 188,32 188,32 

429900011027031 - Rend. 

Estruturação para Informatização 

das Equipes de Saúde a Família- 

Portaria 3393/20 

0 65,77 294,4 294,4 

Receita Previsão Arrecadado   Diferença 
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    Período Acumulada   

Total: 889.500,00 2.057.690,35 2.057.690,35 1.168.190,35 

Dados Gerados em 10/10/2021 - 

20:27:11 

        

Fonte: Portal da Transparência município de Tapejara (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

 

APENDICE D: Levantamento das licitações realizadas na prefeitura de 

Tapejara/RS, nos anos 2020 e 2021, com recurso Covid-19.  

 

Modalidade Nr Ano  Objeto 
Valor 
Homologado Vencedor 

Processo de 

Dispensa 27 2021 

Aquisição de 2 concentradores de 

oxigênio, importantes para a 

Secretaria da Saúde para demandas 

internas de pacientes nos postos de 

saúde, assim como suporte à 

pacientes de covid e pós-covid 14.749,68 

GENIAL 

PRODUTOS 

PARA 

LIMPEZA 

LTDA - 

04.415.316/0001

-03 

Processo de 

Dispensa 23 2021 

Aquisição de materiais de sinalização 

e orientação educativa da população 

com relação aos cuidados preventivos 

contra a corona vírus 9.830,00 

GIOTTI & 

FONTANA 

LTDA - 

10.863.065/0001

-14 

Processo de 

Dispensa 20 2021 

AQUISICÃO DE LUVAS LATÉX E 

NITRÍLICAS EM CARATER 

EMERGENCIAL PARA OS 

ESTOQUES DA SECRETARIA E 

POSTOS DE SAÚDE - DOTAÇÃO 

COVID PORTARIA 361 - ARTIGO 

4º INCISO: "CAPUT" Nº DA LEI 

13.979/20 6.963,90 

COMERCIO DE 

SANEANTES 

LIMPAR 

TAPEJARA 

LTDA - 

07.047.436/0001

-85 

Processo de 

Dispensa 15 2021 

AQUISIÇÃO DE CÂMARA PARA 

CONSERVAÇÃO DE VACINAS, 

COM CAPACIDADE DE 510 

LITROS. 14.200,00 

ELBER 

INDUSTRIA DE 

REFRIGERACA

O LTDA - 

81.618.753/0001

-67 

Processo de 

Dispensa 14 2021 

Serviço de Transporte com Suporte 

Avançado para Transferência Inter 

Hospitalar de Urgência para Paciente. 3.600,00 

HS SERVICOS 

DE SAUDE E 

ATENDIMENT

O MEDICO 

LTDA - 

21.199.079/0001

-00 

Processo de 

Inexigibilidade 12 2021 

Live - palestra com o tema 

motivando em tempos de pandemia, 

no dia 04 de agosto de 2021, com 

duração aproximada de 02horas, no 

centro cultural José Maria Vigo da 

Silveira. 3.000,00 

AINOR 

FRANCISCO 

LOTERIO - 

398.300.719-87 

Processo de 

Dispensa 9 2021 

Serviço de transporte com suporte 

avançado para transferência intra-

hospitalar de urgência para paciente 11.500,00 

HS SERVICOS 

DE SAUDE E 

ATENDIMENT

O MEDICO 

LTDA - 

21.199.079/0001

-00 

Processo de 

Dispensa 8 2021 

Aquisição de ventilador eletrônico de 

transporte e emergência - oximag 42.856,00 

MAGNAMED 

TECNOLOGIA 

MÉDICA S/A - 

01.298.443/0002

-54 
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Processo de 

Dispensa 122 2020 

Contratação de empresa para serviço 

de deslocamento de dois pacientes 

com covid-19 do hospital santo 

Antônio de tapejara/rs para o hospital 

são vicente de paula de passo 

fundo/rs que disponibiliza cti (centro 

de terapia intensiva) 3.600,00 

HS SERVICOS 

DE SAUDE E 

ATENDIMENT

O MEDICO 

LTDA - 

21.199.079/0001

-00 

Processo de 

Dispensa 121 2020 

Aquisição de medicamentos como 

ivermectina, azitromicina e 

fenobarbital para auxiliar no 

tratamento de pacientes com covid-

19. Secretaria de saúde 20.560,00 

CECHETTI & 

CADINI - 

COMERCIO E 

DISTRIBUIDOR

A DE 

MEDICAMENT

OS LTDA - 

26.965.609/0001

-99; 

DIMASTER - 

COMERCIO DE 

PRODUTOS 

HOSPITALARE

S LTDA. - 

02.520.829/0001

-40; 

KFMED 

DISTRIBUIDOR

A DE 

MEDICAMENT

OS LTDA - 

15.068.089/0001

-03 

Processo de 

Dispensa 108 2020 

Aquisição de termômetro digital 

infravermelho sem contato que serão 

distribuídos para as escolas. 4.824,00 

FARMABEM - 

COMERCIO E 

DISTRIBUIDOR 

DE 

EQUIPAMENT

OS MEDICO 

HOSPITALARE

S LTDA - 

22.094.397/0001

-60 

Processo de 

Dispensa 107 2020 

Aquisição de medicamentos para 

auxiliar no tratamento dos pacientes 

com covid-19 e também na 

prevenção de familiares de contatos 

positivos, e/ou grupos de risco, em 

virtude da pandemia do covid-19. 8.920,00 

MARCIO 

BERTOGLIO & 

CIA.LTDA - 

03.991.453/0001

-15 

Processo de 

Dispensa 106 2020 

Aquisição de tapetes sanitizantes 

40cmx60cm, tendo em vista a 

desinfecção dos calçados nas 

entradas dos estabelecimentos da 

secretaria da saúde (15 unidades), 

secretaria de assistência social (10 

unidades) e secretaria de educação 

(85 unidades), os quais se fazem 

necessários em virtude da pandemia 

do covid19, bem como por ser um 

dos epis obrigatório para o retorno às 

aulas 6.369,00 

COMERCIO DE 

SANEANTES 

LIMPAR 

TAPEJARA 

LTDA - 

07.047.436/0001

-85 
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Processo de 

Dispensa 103 2020 

Contratar empresa com a finalidade 

de levantar junto aos munícipes de 

tapejara/rs, área em estudo, opiniões 

relacionadas às atividades 

desenvolvidas para o combate ao 

covid-19, com o objetivo de melhorar 

os serviços prestados pela 

administração municipal e dar 

suporte ao gabinete de crise 11.500,00 

INDICADOR 

INSTITUTO DE 

PESQUISA 

EIRELI - 

35.374.772/0001

-78 

Processo de 

Dispensa 98 2020 

Aquisição de totens para serem 

disponibilizados nas entradas de 

escolas, unidades de saúde e 

prefeitura para desinfecção das mãos 

para combater a propagação do covid 

19. 5.980,00 

ROGERIO 

ALESSI 

MARCHETTO - 

93.651.776/0001

-52 

Processo de 

Dispensa 94 2020 

Contratação de empresa para realizar 

propaganda de rua com carro de som, 

orientando a população para 

intensificar os cuidados no combate a 

covid-19, pois houve aumento 

considerado nos casos confirmados, 

internação e óbitos. 2.990,00 

WANDERLEI 

LUIZ DE 

BASTIANI 

61240184034 - 

14.610.507/0001

-71 

Pregão 

Presencial 92 2020 

Aquisição de 03 (três) veículos 0 km, 

sendo 02 (dois), conforme consulta 

popular 2018/2019 firmado entre o 

município de tapejara e a secretaria 

da saúde do estado do rio grande do 

sul e 01 (um), conforme recurso do 

governo federal, lei complementar 

173/2019 - covid 19 - diversas 

secretarias. 170.340,00 

GUARACAR 

COMERCIO DE 

AUTOMOVEIS 

LTDA - 

88.952.577/0001

-44 

Processo de 

Dispensa 91 2020 

Aquisição de medicamentos para 

auxiliar no tratamento dos pacientes 

com covid-19 e também na 

prevenção de familiares de contatos 

positivos e/ou grupos de risco, em 

virtude da pandemia do covid-19 2.105,60 

COMÉRCIO DE 

MEDICAMENT

OS BRAIR 

LTDA - 

88.212.113/0067

-28 

Processo de 

Dispensa 90 2020 

Aquisição de medicamentos para 

auxiliar no tratamento dos pacientes 

com covid-19 e também na 

prevenção de familiares de contatos 

positivos e/ou grupos de risco, em 

virtude da pandemia do covid-19 4.000,00 

MARCIO 

BERTOGLIO & 

CIA.LTDA - 

03.991.453/0001

-15 

Pregão 

Presencial 80 2020 

Aquisição de 03 (três) veículos 0 km, 

sendo 02 (dois), conforme consulta 

popular 2018/2019 firmado entre o 

município de tapejara e a secretaria 

da saúde do estado do rio grande do 

sul e 01 (um), conforme recurso do 

governo federal, lei complementar 

173/2019 - covid 19 - diversas 

secretarias. 293.500,00 

RICCI 

VEICULOS 

LTDA - 

03.000.215/0001

-09 

Pregão 

Presencial 76 2020 

Aquisição de uniformes para a 

campanha de combate ao covid 19 - 

secretaria municipal da saúde. 8.931,80 

DANIELA 

STENZEL - 

09.651.211/0001

-69 
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Processo de 

Dispensa 74 2020 

Aquisição de marmitex para serem 

utilizados pela casa de convivência 

dona verônica e restaurante popular 

na distribuição de almoços em 

virtude do covid-19 2.245,00 

NATHALIA 

ROCHA 

PEZZINI - 

LIMPEZA - 

31.622.450/0001

-40 

Processo de 

Dispensa 72 2020 

Aquisição de medicamentos para 

auxiliar no tratamento dos pacientes 

com covid-19 e também na 

prevenção de familiares de contatos 

positivos, e/ou grupos de risco, em 

virtude da pandemia do covid-19. 6.830,00 

MARCIO 

BERTOGLIO & 

CIA.LTDA - 

03.991.453/0001

-15 

Processo de 

Dispensa 70 2020 

Transformação de uma ambulância 

comum em uti móvel, em virtude da 

pandemia do covid-19, nos termos do 

artigo 4° inciso: caput, da lei federal 

13.979/20 27.700,00 

TCA 

TRANSFORMA

COES 

VEICULARES 

LTDA - 

08.389.661/0001

-62 

Processo de 

Dispensa 67 2020 

Aquisição de medicamentos para 

melhorar a imunidade e auxiliar no 

tratamento dos pacientes e 

profissionais da área da saúde em 

virtude da pandemia do covid 19. 14.562,20 

COMÉRCIO DE 

MEDICAMENT

OS BRAIR 

LTDA - 

88.212.113/0067

-28; 

COMÉRCIO DE 

MEDICAMENT

OS BRAIR 

LTDA - 

88.212.113/0814

-28; 

ORGANIZACÕ

ES 

FARMACÊUTI

CAS 

CONFIANCA 

EIRELI - 

00.156.785/0009

-43  

Processo de 

Dispensa 66 2020 

Aquisição de imã para geladeira para 

atender a necessidade de informar a 

população quanto aos números de 

telefones disponibilizados pela 

administração municipal no 

enfrentamento ao coronavírus, 

através dos canais de atendimento 3.500,10 

GIOTTI & 

FONTANA 

LTDA - 

10.863.065/0001

-14 

Processo de 

Dispensa 61 2020 

Aquisição de máscaras cirúrgicas que 

atendem a rdc 356 da anvisa 10.500,00 

ALTERMED 

MATERIAL 

MEDICO 

HOSPITALAR 

LTDA - 

00.802.002/0001

-02 

Processo de 

Dispensa 59 2020 

Aquisição de hidroxocloroquina 400 

mg, para tratamento de pacientes com 

covid-19 3.245,40 

ORGANIZACÕ

ES 

FARMACÊUTI

CAS 

CONFIANCA 

EIRELI - 
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00.156.785/0006

-09 

Processo de 

Dispensa 58 2020 

Aquisição de álcool gel embalagem 

de 500ml 70%, em virtude da 

pandemia do covid-19. 10.200,00 

NATHALIA 

ROCHA 

PEZZINI - 

LIMPEZA - 

31.622.450/0001

-40 

Processo de 

Dispensa 57 2020 

Aquisição de álcool líquido 

embalagem de 5 litros 70%, em 

virtude da pandemia do covid-19 3.000,00 

BERNIERI & 

CIA LTDA - 

19.316.473/0001

-20 

Processo de 

Dispensa 56 2020 

Aquisição de propes descartáveis em 

tnt, em virtude da pandemia do 

covid-19 1.145,00 

DIMERIOS 

COMERCIO DE 

MATERIAIS 

CIRURGICOS 

EIRELI - 

74.127.473/0001

-90 

Processo de 

Dispensa 53 2020 

Aquisição de máscaras de eva 

reutilizáveis (pff2 n95), para 

profissionais da área da saúde na 

prevenção da propagação do covid-

19 2.185,00 

FARMABEM - 

COMERCIO E 

DISTRIBUIDOR 

DE 

EQUIPAMENT

OS MEDICO 

HOSPITALARE

S LTDA - 

22.094.397/0001

-60 

Processo de 

Dispensa 51 2020 

Aquisição de máscaras de tecido 

100% algodão, duplas, laváveis, com 

borda e anatômicas para uso dos 

servidores da secretaria de obras e 

serviços urbanos, secretaria de 

educação, desporto e cultura, 

secretaria de habitação e secretaria de 

assistência social (servidores e 

usuários), conforme instrução 

normativa 02/2020, a qual estabelece 

normas de medidas sanitárias de 

interesse local de cumprimento 

obrigatório para o enfrentamento de 

emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente 

do surto pandêmico do coronavírus 

(covid-19). 2.779,00 

M & A LUIZA 

INDUSTRIA E 

COMERCIO DE 

CONFECCOES 

EIRELI - 

13.342.121/0001

-63 

Processo de 

Dispensa 49 2020 

Aquisição de medicamento 

nitazoxanida 500mg, em virtude da 

pandemia do covid-19, secretaria de 

saúde. 2.105,60 

COMÉRCIO DE 

MEDICAMENT

OS BRAIR 

LTDA - 

88.212.113/0067

-28 

Processo de 

Dispensa 48 2020 

Aquisição de marmitex para serem 

utilizados pela casa de convivência 

dona verônica e restaurante popular 

na distribuição de almoços em 

virtude do covid-19 2.396,00 

COMERCIO DE 

SANEANTES 

LIMPAR 

TAPEJARA 

LTDA - 

07.047.436/0001

-85 
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Processo de 

Dispensa 47 2020 

Aquisição de mascaras pff2, em 

virtude da pandemia do covid-19 1.200,00 

TECHFER 

COMERCIO DE 

FERRAMENTA

S E 

EQUIPAMENT

OS LTDA - 

11.594.273/0001

-28 

Processo de 

Dispensa 46 2020 

Aquisição de difosfato de cloroquina 

e zinco em virtude da pandemia do 

covid-19 3.500,00 

MARCIO 

BERTOGLIO & 

CIA.LTDA - 

03.991.453/0001

-15 

Processo de 

Dispensa 44 2020 

Aquisição de máscaras de tecido 

100% algodão para uso dos 

servidores do centro administrativo 

municipal padre raimundo damin, 

conforme instrução normativa 

02/2020, a qual estabelece normas de 

medidas sanitárias de interesse local 

de cumprimento obrigatório para o 

enfrentamento de emergência de 

saúde pública de importância 

internacional decorrente do surto 

pandêmico do coronavírus (covid-

19). 504 

UNIMALHAS 

UNIFORMES 

LTDA - 

28.552.155/0001

-50 

Processo de 

Dispensa 41 2020 

Prestação de serviços para confecção 

de máscaras para profissionais da 

área da saúde, em virtude da 

pandemia do covid-19. 8.160,00 

DANIELA 

STENZEL - 

09.651.211/0001

-69 

Processo de 

Dispensa 40 2020 

Aquisição de máscaras 100% algodão 

e macacões de proteção para 

profissionais da área de saúde em 

virtude da pandemia do covid -19 5.550,00 

DANIELA 

STENZEL - 

09.651.211/0001

-69 

Processo de 

Dispensa 39 2020 

Aquisição de cortinas blecaute com 

argolas, para o hospital de campanha 

em virtude da pandemia do covid-19 1.430,00 

ARGENTA 

TECIDOS E 

CONFECCOES 

LTDA - 

90.627.183/0001

-62 

Processo de 

Dispensa 38 2020 

Aquisição de cestas básicas e 

produtos de higiene e limpeza que 

serão distribuídos para 

pessoas/famílias em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica, 

decorrentes da pandemia do covid-

19. 40.916,40 

TAISA 

BERNARDI 

NEGRI - 

12.065.832/0001

-75 

Processo de 

Dispensa 37 2020 

Aquisição de colchões, jogos de 

lençóis, travesseiro e cobertores para 

hospital de campanha em virtude da 

pandemia do covid-19. 12.493,80 

FONTANA & 

FONTANA 

REVESTIMENT

OS E MOVEIS 

LTDA. - 

06.992.052/0001

-78 

Processo de 

Dispensa 35 2020 

Aquisição de placa divisória em pvc 

para serem utilizadas no hospital de 

campanha, em virtude da pandemia 

do covid-19. 12.100,00 

BIANCHINI 

INDUSTRIA DE 

PLASTICOS 

LTDA - 
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00.373.732/0001

-27 

                                                        Valor total vinculado a licitações R$ 828.567,48 

Fonte: Elaborado pela autora (2021)  
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APENDICE E: Comparativo receita x despesa 2020 

 

Exercício: 2020 

Comparativo da Receita e Despesa (Pago) 

Receita (Arrecadada)   Despesa (Empenhada)   

Descrição Valor Descrição Valor 
Rend. Enfrentamento da 

Emergência de Saúde Nacional - 

Coronavírus 

 R$           1.876,78    0 

Rend. Auxílio Financeiro da União 

p/ ações de Enfrentamento à Covid 

19 - LC 173/2020 - Saúde 

 R$              119,23    0 

Rend. Incentivo aos Municípios p/ 
combate ao Coronavírus - Portaria 

1857-20-MS 

 R$              206,24    0 

Rend. Enfrentamento da 
Emergência de Saúde Nacional - 

Coronavírus - Portaria 1666-20-MS 

 R$           2.696,84    0 

Rend. Incentivo aos Municípios p/ 

combate ao Coronavírus - Portaria 
1579-20-MS 

 R$           2.343,60    0 

Rend. Ações Estratégica de Apoio a 

Gestação, Pré-Natal e Puerpério - 
Portaria 2222 

 R$                 72,94    0 

Rend. Incentivo e Fortalecimento 

dos Serviços da Atenção Primária - 

Portaria 2405 

 R$              180,16    0 

Rend. Ações de Rastreamento e 

Monitoramento de Contatos de 

Casos Covid-19 - Portaria 2358 

 R$              207,19    0 

Rend. Custeio para Aquisição de 
Medicamentos para Saúde Mental 

Covid 19 - Portaria 2516 

 R$              234,84    0 

Rend. Incentivo p/ Enfrentamento 
ao Covid-19, Portaria 430-MS 

 R$              108,11    0 

Rend. Incentivo p/ Reorganização e 

Adequação à Assistência 
Odontológica - Portaria 3008 

 R$                 34,79    0 

Rend. Incentivo p/ Atenção às 

Pessoas com Obesidade, Diabetes 
Mellitus ou Hipertensão Arterial 

Sistêmica 

 R$                 94,14    0 

Rend. Incentivo as Ações da Rede 

de Atenção Psicossocial Covid 19 - 

Portaria 3350/20. 

 R$                 76,38    0 

Rend. Incremento Temporário 

Bloco Proteção Básica p/ Ações 

COVID-19 

 R$              272,63    0 

Rend. Incremento Temporário 
Bloco Proteção Especial p/ Ações 

COVID-19 

 R$              269,60    0 
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Rend. Termo de Convênio FPE nº 

623/2020 

 R$              293,55    0 

Rend. Auxílio Financeiro da União 
p/ ações de Enfrentamento à Covid 

19 - LC 173/2020 - Assistência 

 R$              106,92    0 

Rend. Ações Emergenciais de 

Apoio ao Setor Cultural - Lei 
Federal 14.017/2020 

 R$              390,57    0 

Enfrentamento da Emergência de 

Saúde Nacional - Coronavírus 

 R$      614.907,87    0 

Incentivo aos Municípios p/ 

combate ao Coronavírus - Portaria 

1857-20-MS 

 R$        45.070,00    0 

Enfrentamento da Emergência de 

Saúde Nacional - Coronavírus - 

Portaria 1666-20-MS 

 R$      740.033,01    0 

Incentivo aos Municípios p/ 

combate ao Coronavírus - Portaria 

1579-20-MS 

 R$      600.000,00    0 

Ações Estratégica de Apoio a 
Gestação, Pré-Natal e Puerpério - 

Portaria 2222 

 R$        19.645,00    0 

Incentivo e Fortalecimento dos 

Serviços da Atenção Primária - 
Portaria 2405 

 R$        36.520,00    0 

Ações de Rastreamento e 

Monitoramento de Contatos de 
Casos Covid-19 - Portaria 2358 

 R$        42.000,00    0 

Custeio para Aquisição de 

Medicamentos para Saúde Mental 

Covid 19 - Portaria 2516 

 R$        75.129,12    0 

Incentivo p/ Enfrentamento ao 

Covid-19, Portaria 430-MS 

 R$        30.000,00    0 

Incentivo p/ Reorganização e 
Adequação à Assistência 

Odontológica - Portaria 3008 

 R$           9.655,00    0 

Incentivo p/ Atenção às Pessoas 
com Obesidade, Diabetes Mellitus 

ou Hipertensão Arterial Sistêmica 

 R$        26.125,00    0 

Incentivo as Ações da Rede de 

Atenção Psicossocial Covid 19 - 
Portaria 3350/20. 

 R$        28.305,00    0 

Incremento Temporário Bloco 

Proteção Básica p/ Ações COVID-
19 

 R$      110.288,88    0 

Incremento Temporário Bloco 

Proteção Especial p/ Ações 

COVID-19 

 R$        98.766,29    0 

Auxílio Financeiro da União p/ 

ações de Enfrentamento à Covid 19 

- LC 173/2020 - Assistência 

 R$        63.025,35    0 

Auxílio Financeiro da União p/ 
ações de Enfrentamento à Covid 19 

- LC 173/2020 - Saúde 

 R$      287.115,57    0,00 

Ações Emergenciais de Apoio ao 
Setor Cultural - Lei Federal 

14.017/2020 

 R$      192.693,42    0,00 

Termo de Convênio FPE nº 

623/2020 

 R$        50.000,00    0,00 
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Estruturação e Adequação dos 

Ambientes de Assistência 

Odontológica, na Atenção Primária 
e Especializada - Portaria 3391/20 

 R$        17.375,00    0,00 

Estruturação para Informatização 

das Equipes de Saúde a Família- 

Portaria 3393/20 

 R$        27.157,00    0,00 

Rend. Estruturação e Adequação 
dos Ambientes de Assistência 

Odontológica, na Atenção Primária 

e Especializada - Portaria 3391/20 

 R$                   0,62    0,00 

Rend. Estruturação para 
Informatização das Equipes de 

Saúde a Família- Portaria 3393/20 

 R$                   0,97    0,00 

(R) Rend. Enfrentamento da 

Emergência de Saúde Nacional - 
Coronavírus 

-R$              302,37    0,00 

(R) Rend. Incentivo aos Municípios 

p/ combate ao Coronavírus - 
Portaria 1857-20-MS 

-R$                33,80    0,00 

(R) Rend. Enfrentamento da 

Emergência de Saúde Nacional - 

Coronavírus - Portaria 1666-20-MS 

-R$              555,00    0,00 

(R) Rend. Termo de Convênio FPE 

nº 623/2020 

-R$              293,55    0,00 

(R) Termo de Convênio FPE nº 

623/2020 

-R$        23.020,70    0,00 

  0 Contratação por tempo 

determinado 

 R$          623.520,22  

  0 Contribuições  R$             48.500,00  

  0 Material de consumo  R$          164.112,22  

  0 Material de consumo  R$          136.972,08  

  0 Premiações culturais, artísticas, 

científicas, desportivas e outras 

 R$             92.000,00  

  0 Material, bem ou serviço para 

distribuição gratuita 

 R$             70.934,70  

  0 Material, bem ou serviço para 

distribuição gratuita 

 R$             75.314,90  

  0 Outros serviços de terceiros - 
pessoa jurídica 

 R$          174.686,97  

  0 Outros serviços de terceiros - 
pessoa jurídica 

 R$               1.200,00  

  0 Indenizações e restituições  R$             19.500,00  

  0 Material de consumo  R$             20.588,00  

  0 Material de distribuição gratuita  R$          139.417,91  

  0 Outros serviços de terceiros - 

pessoa jurídica 

 R$               7.779,20  

  0 Equipamentos e material 
permanente 

 R$             73.040,00  

  0 Equipamentos e material 
permanente 

 R$          314.934,80  

Total  R$ 3.099.192,19     R$       1.962.501,00  
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Resultado Orçamentário      R$       1.136.691,19  

Dados Gerados em 

17/10/2021 - 9:40:38 

      

Fonte: Portal da transparência do município de Tapejara (2021) 
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APENDICE F: Comparativo receita x despesa 2021 

 

Exercício: 2021 

Comparativo da Receita e Despesa (Pago) 

Receita (Arrecadada)   Despesa (Empenhada) 

Descrição Valor Descrição Valor  

Rend. Enfrentamento da 
Emergência de Saúde Nacional - 

Coronavírus 

 R$                   682,88    0 

Rend. Incentivo aos Municípios p/ 
combate ao Coronavírus - Portaria 

1857-20-MS 

 R$                   786,39    0 

Rend. Enfrentamento da 

Emergência de Saúde Nacional - 
Coronavírus - Portaria 1666-20-MS 

 R$                   186,95    0 

Rend. Incentivo aos Municípios p/ 

combate ao Coronavírus - Portaria 
1579-20-MS 

 R$                2.596,77    0 

Rend. Ações Estratégica de Apoio a 

Gestação, Pré-Natal e Puerpério - 

Portaria 2222 

 R$                   304,25    0 

Rend. Incentivo e Fortalecimento 

dos Serviços da Atenção Primária - 

Portaria 2405 

 R$                   935,31    0 

Rend. Ações de Rastreamento e 
Monitoramento de Contatos de 

Casos Covid-19 - Portaria 2358 

 R$                1.075,68    0 

Rend. Custeio para Aquisição de 

Medicamentos para Saúde Mental 

Covid 19 - Portaria 2516 

 R$                      64,21    0 

Rend. Incentivo p/ Enfrentamento 

ao Covid-19, Portaria 430-MS 

 R$                   767,30    0 

Rend. Incentivo p/ Reorganização e 

Adequação à Assistência 
Odontológica - Portaria 3008 

 R$                   246,94    0 

Rend. Incentivo p/ Atenção às 

Pessoas com Obesidade, Diabetes 

Mellitus ou Hipertensão Arterial 
Sistêmica 

 R$                   558,74    0 

Rend. Incentivo as Ações da Rede 

de Atenção Psicossocial Covid 19 - 

Portaria 3350/20. 

 R$                   723,30    0 

Rend. Incentivo ao Funcionamento 

dos Centros de Referência e 

Atendimento p/ Enfrentamento 

Covid-19, Port. 361 MS 

 R$                1.287,15    0 

Rend. Incentivo p/ Custeio dos 
Centros de Atendimento e Centros 

Comunitários de Referência p/ 

Enfrentamento Covid-19, Prot. 
650/21. 

 R$                4.928,10    0 

Rend. Ações Estratégica de Apoio a 

Gestação, Pré-Natal e Puerpério - 
Covid - Port. 731/2021. 

 R$                   364,00    0 
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Rend. Enfrentamento da 

Emergência em Saúde Pública - 

Covid 19 - Port. 894/2021. 

 R$                1.232,45    0 

Rend. Custeio Ações de 

Enfrentamento Covid-19 - Port. 

SES/RS 319/2021 - Emenda 
Parlamentar 

 R$                1.521,13    0 

Rend. Centros de Atendimentos p/ 
Enfrentamento da Covid-19 - M.P. 

1062 - Port. 2010/21. 

 R$                2.181,24    0 

Rend. Incremento Temporário 
Bloco Proteção Básica p/ Ações 

COVID-19 

 R$                   435,12    0 

Rend. Incremento Temporário 

Bloco Proteção Especial p/ Ações 
COVID-19 

 R$                   762,60    0 

Rend. Auxílio Financeiro da União 

p/ ações de Enfrentamento à Covid 
19 - LC 173/2020 - Assistência 

 R$                      84,50    0 

Rend. Ações Emergenciais de 

Apoio ao Setor Cultural - Lei 

Federal 14.017/2020 

 R$                1.725,05    0 

Incentivo aos Municípios p/ 

combate ao Coronavírus - Portaria 

1579-20-MS 

 R$           120.000,00    0 

Incentivo ao Funcionamento dos 
Centros de Referência e 

Atendimento p/ Enfrentamento 

Covid-19, Port. 361 MS 

 R$           360.000,00    0 

Incentivo p/ Custeio dos Centros de 
Atendimento e Centros 

Comunitários de Referência p/ 

Enfrentamento Covid-19, Prot. 

650/21. 

 R$           720.000,00    0 

Ações Estratégica de Apoio a 

Gestação, Pré-Natal e Puerpério - 
Covid 19 - Port. 731/2021. 

 R$             19.024,10    0,00 

Enfrentamento da Emergência em 

Saúde Pública - Covid 19 - Port. 
894/2021. 

 R$           114.733,47    0,00 

Centros de Atendimentos p/ 

Enfrentamento da Covid-19 - M.P. 

1062 - Port. 2010/21. 

 R$           600.000,00    0,00 

Custeio Ações de Enfrentamento 

Covid-19 - Port. SES/RS 319/2021 

- Emenda Parlamentar 

 R$           100.000,00    0,00 

Rend. Estruturação e Adequação 

dos Ambientes de Assistência 

Odontológica, na Atenção Primária 
e Especializada - Portaria 3391/20 

 R$                   191,85    0 

Rend. Estruturação para 

Informatização das Equipes de 

Saúde a Família- Portaria 3393/20 

299,91   0,00 

  0 Contratação por tempo 

determinado 

 R$               

1.233.791,25  

  0 Material de consumo  R$                     
99.686,19  

  0,00 Material de consumo  R$                     

11.201,50  

  0 Material, bem ou serviço para 
distribuição gratuita 

 R$                        
4.977,90  

  0 Outros serviços de terceiros - 

pessoa jurídica 

 R$                   

207.635,24  

  0 Outros serviços de terceiros - 
pessoa jurídica 

 R$                        
1.200,00  
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  0 Outros auxílios financeiros a 

pessoas físicas 

 R$                        

1.190,00  

  0 Material de consumo  R$                     
53.474,75  

  0 Material de distribuição gratuita  R$                   

641.461,53  

  0 Equipamentos e material 
permanente 

 R$                     
72.334,68  

Total  R$       2.057.699,39   Total   R$               

2.326.953,04  

Resultado Orçamentário     -R$                  

269.253,65  

Dados Gerados em 17/10/2021 - 

9:04:12 

      

Fonte: Portal da transparência município de Tapejara (2021) 

 

 


