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Certidão nº 1015/2016/LRF 

 

Certificamos, atendendo à solicitação da Prefeitura Municipal de JUIZ DE FORA, para fins 

do disposto no art. 21, IV, da Resolução n.º 43/2001 do Senado Federal, que este Tribunal 

emitiu parecer prévio pela aprovação das contas anuais prestadas pelo Chefe do Poder 

Executivo relativas ao exercício de 2013 – último exercício analisado, bem como foi 

cumprido o disposto no art. 12, § 2º, art. 33, art. 37, art. 52 e art. 55, § 2º, todos da Lei 

Complementar nº 101/2000. Quanto ao cumprimento do art. 23, foram despendidos com 

Pessoal os seguintes montantes, sem as deduções objeto das Instruções Normativas deste 

Tribunal de Contas nº
s
 1 e 5, ambas de 2001: 2013 – Poder Executivo: R$458.309.237,26 

(46,92% da RCL); Poder Legislativo: R$15.714.882,11 (1,61% da RCL). Certificamos, 

quanto ao exercício de 2014, com base no Relatório de Gestão Fiscal e no Relatório 

Resumido da Execução Orçamentária referentes aos primeiro/ segundo/ terceiro 

quadrimestres e aos primeiro/ segundo/ terceiro/ quarto/ quinto/ sexto bimestres, que foi 

cumprido o disposto no art. 12, § 2º, da Lei Complementar nº 101/2000. No tocante ao art. 

52 e art. 55, § 2º, ambos da Lei Complementar nº 101/2000, certificamos que a publicação 

foi intempestiva. Quanto ao cumprimento do art. 23, foram despendidos com Pessoal os 

seguintes montantes, no exercício especificado, sem as deduções objeto das Instruções 

Normativas deste Tribunal de Contas nº
s
 1 e 5, ambas de 2001: 2014 – Poder Executivo: 

R$518.573.200,45 (47,34% da RCL); Poder Legislativo: R$17.538.564,36 (1,60% da RCL). 

Certificamos, ainda, quanto ao exercício de 2015, com base nos Relatórios de Gestão Fiscal 

e Resumido da Execução Orçamentária referentes aos primeiro/ segundo/ terceiro 

quadrimestres e primeiro/ segundo/ terceiro/ quarto/ quinto/ sexto bimestres, que foi 

cumprido o disposto no art. 12, § 2º, da Lei Complementar nº 101/2000. No tocante ao art. 
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52 e art. 55, § 2º, ambos da Lei Complementar nº 101/2000, certificamos que a publicação 

foi intempestiva. Quanto ao cumprimento do art. 23, foram despendidos com Pessoal os 

seguintes montantes, no exercício especificado, sem as deduções objeto das Instruções 

Normativas deste Tribunal de Contas nº
s
 1 e 5, ambas de 2001: 2015 – Poder Executivo: 

R$553.595.924,55 (45,03% da RCL); Poder Legislativo: R$20.222.949,78 (1,64% da RCL). 

Certificamos, finalmente, quanto ao exercício de 2016, com base nos Relatórios de Gestão 

Fiscal e Resumido da Execução Orçamentária referentes aos primeiro/ segundo 

quadrimestres e primeiro/ segundo/ terceiro/ quarto bimestres, que foi cumprido o disposto 

no art. 12, § 2º, da Lei Complementar nº 101/2000. No tocante ao art. 52 e art. 55, § 2º, 

ambos da Lei Complementar nº 101/2000, certificamos que a publicação foi tempestiva nos 

primeiro/ segundo quadrimestres e segundo/ terceiro/ quarto bimestres, e intempestiva no 

primeiro bimestre. Quanto ao cumprimento do art. 23, foram despendidos com Pessoal os 

seguintes montantes, no exercício especificado, sem as deduções objeto das Instruções 

Normativas deste Tribunal de Contas nº
s
 1 e 5, ambas de 2001: 2016 – Poder Executivo: 

R$591.476.200,50 (46,54% da RCL); Poder Legislativo: R$21.556.764,32 (1,70% da RCL). 

Os dados informados nesta certidão, baseados na Prestação de Contas Anual e nos 

Relatórios de Gestão Fiscal e Resumido da Execução Orçamentária enviados ao Tribunal, 

poderão sujeitar-se à retificação em decorrência de inspeção ordinária, extraordinária ou 

especial e tomadas de contas que venham a ser realizadas no Município ou de qualquer outro 

processo que venha a ser apreciado por este Tribunal. Eu, Olga Maria da Costa Val, TC 

1373-8, Analista de Controle Externo, extraí esta certidão, que assino eletronicamente com a 

Diretora de Controle Externo dos Municípios, Cristiana de Lemos Souza Prates, TC 2303-2, 

em 28 de outubro de 2016. 
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