
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO 

 

O presente relatório apresenta os resultados alcançados pelo Município de 

Tibau no Exercício de 2018, constituindo-se parte integrante das Contas Anuais de 

Governo a ser enviada ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, em 

cumprimento a Resolução 12, de 14 de junho de 2016, pela Lei Federal 4.320, de 17 de 

março de 1964 e as Diretrizes fixadas pela Complementar 101, de 04 de maio de 2000, 

intitulada como Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF, que estabelece normas de finanças 

públicas voltadas para a responsabilidade da gestão fiscal. 

Ja dando Continuidade a Nossa Gestão nos deparamos com imensas 

dificuldades pois é notorio a queda de repasses constitucionais. 
 

Ao esperarmos os dias de repasses do FPM, a cada 10 dias, durante todo 

primeiro trimestre nos trouxe grande frustração, tivemos muitas dificuldades para manter 

nossos compromissos junto aos servidores e fornecedores. 
 

Passamos a agir tendo como foco as prioridades. Após uma significativa 

redução de despesas em diversos setores, como na despesa  pessoal, que reduzimos de 

forma significativa. Fizemos o choque de gestão necessário para dar um novo 

direcionamento ao município em tempos de crise. E logo tomamos várias medidas 

essenciais à restruturação do Governo Municipal, como a implantação do ponto 

eletrônico, o fortalecimento do controle interno, a criação de comissão de recebimento e 

do gestor de contratos, medidas que deram mais consistência e solidez ao novo governo, 

para atender aos anseios sociais dos munícipes. 

Como saúde é sempre prioridade, manitevemos os atendimentos durante 

24 horas, onde hoje em dia a Saúde é cerca de 40% dos nossos gastos anuais, reformamos 

e equipamos postos de  
 

Com a Educação não foi diferente: abrimos novas vagas para os alunos da 

rede pública municipal, acabando com as filas dos pais nas madrugadas para conseguir 

vagas para seus filhos, mantivemos a merenda escolar como tambem o transporte escolar 

rigoosamente em dia, para que possamos dar uma melhor qualidade no ensino municipal. 

Retiramos o município do CAUC em todos os itens, pleitendo assim novos 

convenios junto ao Governo Estadual e Federal. 

Muito trabalho, mas um importante resultado que passou a permitir à 

nossa cidade recuperar e firmar convênios de projetos e obras importantes. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

Conseguimos dar continuidade as obras que estavam paradas por falta de 

recursos.  

As ações acima mencionadas foram importantes, mas não tanto quanto o 

grande trabalho feito pela gestão com o intuito de criarmos um ambiente de confiança 

recíproca entre os poderes constituídos e a sociedade e os poderes entre si.  

A governabilidade, o ambiente ideal para governar, a sinergia e a 

cooperação criativa passaram a predominar, não havendo números, cores ou partidos, 

mas sim um todo disposto a melhorar a vida das pessoas.  

As diferenças e revanchismos políticos foram deixados para trás e 

passaram todos a convergir para um único caminho e com um só propósito, o de tornar 

nossa cidade um lugar melhor para se viver. 

No que se refere aos limites da despesa com pessoal tentamos reduzir mais 

infelizmente nossos serviços essecianis ficariam descobertos já os percentuais mínimos 

exigidos para a Educação e Saúde, os mesmos foram cumpridos conforme se observa nos 

relatórios anexos as Contas de Governo. 

Diante do exposto concluímos que o Poder Executivo Municipal cumpriu 

adequadamente as metas previstas no Plano Plurianual, priorizadas na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, e os programas do governo municipal relacionados na Lei Orçamentária do 

Exercício de 2018.  

De outra parte, no tocante a legalidade dos atos de gestão orçamentária, 

financeira e patrimonial, salvo melhor juízo, foram observados, ainda quanto à eficácia e 

eficiência da gestão.  

 

Sem mais a relatar colocamos a inteira disposição do Tribunal de Contas do 

Estado do Rio Grande do Norte. 

 

 
              Tibau/RN, 31 de Dezembro de 2018. 
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Prefeito Constitucional do Municipio Tibau 


