
 

N O T A   T É C N I C A 

 

  Quanto a inconsistência nos dados divulgados através do “gráfico” constante do 

“portal de transparência da Prefeitura de Araguatins”, temos a informar que o mesmo 

apresentou, conforme noticiado nos meios de comunicação, inconsistências quando 

da “consolidação dos dados” entre todos os órgãos do município: PREFEITURA, 

CAMARA, FMS, FMAS, SEMUSA, FUNPREV E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.  

  Isso porque, o atual sistema contábil é integrado entre todos os órgãos 

municipais, conforme exigência do TCE-TO e o referido “gráfico” estava sendo gerado 

automaticamente apenas com os dados coletados da Prefeitura Municipal, sem 

considerar todas as demais entidades. 

  Entretanto, todas as informações relativas às despesas, receitas, folhas de 

pagamento, relatórios da LRF, Licitações e demais dados estão devidamente 

alimentadas diariamente no Portal de Transparência, conforme determina 

expressamente a Lei Complementar 131/2009, também conhecida como Lei da 

Transparência. Ou seja, o Portal de Transparência vem sendo, ao longo de toda essa 

gestão municipal, diariamente atualizado conforme estabelece a referida norma, 

sendo auditado de forma contínua pelo Tribunal de Contas do Estado, sem que 

tivéssemos, até o momento, nenhuma advertência por aquele Órgão de Controle. 

  Lembramos ainda que aquele “gráfico” nada mais é que uma representação 

visual sintética entre receitas orçamentárias e despesas liquidadas, não podendo 

dele, ser extraída qualquer análise financeira da entidade, haja visto que inúmeras 

outros gastos do tipo: orçamentários, extra orçamentários (consignações bancárias, 

retenções previdenciárias dos servidores e diversas outras), transferências 

financeiras aos demais órgãos (duodécimo da Câmara Municipal, por exemplo) e 

quitação de Despesas em Restos a Pagar, devem ser obrigatoriamente considerados 

para a análise financeira da entidade.  

  Assim, procurando garantir ainda mais transparência na gestão municipal, 

informamos que tal gráfico já foi substituído pelos demonstrativos contábeis oficiais 

de todas as entidades municipais, pelos seguintes motivos: 



 

a) O mesmo apresenta limitações técnicas quanto à consolidação das informações 

entre os diferentes órgãos municipais; 

b) O gráfico não faz parte do rol de informações exigidas na Lei Federal que trata 

da transparência pública, sendo, pois, apenas uma informação adicional e 

resumida da movimentação total de receitas e liquidações das despesas; 

c) Seu conteúdo pode gerar falsa análise quanto aos resultados financeiro, 

orçamentário ou patrimonial da entidade, não sendo essa a sua proposta, diante 

das suas limitadas informações aqui mencionadas. 

  Informamos ainda que todos os Demonstrativos Contábeis referentes aos 

meses de janeiro e fevereiro de 2020 já foram encaminhados tempestivamente ao 

TCE-TO, estando disponíveis tanto no Portal do Cidadão daquele Tribunal 

(https://portaldocidadao.tce.to.gov.br) quanto no nosso Portal de Transparência, na 

aba “Relatórios e Demonstrações Contábeis”, sendo de fácil acesso todos os 

demonstrativos capazes de refletir todos os aspectos orçamentários, financeiros, 

patrimoniais de cada uma das entidades municipais. 

  Por fim, as Secretarias de Administração e de Finanças ressaltam que a cada dia 

vêm, mesmo diante das inúmeras dificuldades enfrentadas por todas as gestões 

públicas, procurando aprimorar ainda mais as suas rotinas internas de modo a utilizar 

todos os meios tecnológicos disponíveis e necessários, não só visando ao cumprimento 

das normas existentes, mas, sobretudo, aos aspectos de transparência e eficiência da 

administração municipal como um todo. 
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