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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS  

1º QUADRIMESTRE DE 2019 

AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA EM 27/05/2019 

 

 

 

  Obedecendo à legislação vigente e ao dever cívico de prestar contas aos 

cidadãos, apresentamos por meio deste documento o Relatório de Avaliação das Metas 

Fiscais referentes ao Primeiro Quadrimestre de 2019, demonstrado em Audiência Pública 

realizada na Câmara Municipal de Vereadores, em cumprimento ao estabelecido no § 4º do 

art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, o qual determina que o Poder Executivo 

demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais do orçamento fiscal e de 

seguridade social ao final de cada quadrimestre. 

   Os números são originários dos relatórios resumidos da execução 

orçamentária do primeiro e do segundo bimestres de 2019, e, para melhores 

esclarecimentos, os resultados serão apresentados com o detalhamento das informações e 

acompanhados dos principais aspectos que condicionaram o desempenho da receita e da 

despesa. 

   Cumpre informar que, em razão da população do Município ser inferior a 

50.000 habitantes, de acordo com o art. 63 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 – Lei 

de Responsabilidade Fiscal, optamos pela divulgação semestral dos demonstrativos de que 

trata o art. 53 e 54 da mesma lei. Assim, a presente avaliação fica circunscrita à análise do 

Balanço Orçamentário e do Demonstrativo da Execução das Despesas por 

Função/Subfunção publicados no primeiro e no segundo bimestres de 2019, no mural e no 

Portal da Transparência do Município. 

 

 

 

 

 

 



1 - RECEITA 

 

   Segundo o Balanço Orçamentário da Receita, o total da receita prevista na 

Lei de Orçamento para o exercício de 2019, que corresponde ao somatório das receitas 

correntes e de capital excluídas as deduções para o FUNDEB, foi de R$ 78.760.000,00. A 

receita efetivada no período de janeiro a abril de 2019 foi de R$ 28.751.465,51, tendo sido 

arrecadado, portanto, 37,00% da meta anual. Comparada à projeção de arrecadação para o 

período, estimada em R$ 27.485.744,00, constante da programação financeira, percebe-se 

um superávit de 5%, considerando o total das receitas.  

 

QUADRO 1 – DEMONSTRATIVO DA RECEITA PREVISTA E REALIZADA 

Discriminação 
Previsão 

Anual  
Program. 

p/o Período 
Realiz. no 
Período 

% Real. 
% Real. 
Período Ano 

1 – Receitas Correntes 79.895.588,00 30.019.204,00 30.780.094,53 39% 3% 

  Receita Tributária 18.586.000,00 8.758.768,00   9.413.849,34  51% 7% 

  Receita de Contribuições 1.450.000,00 480.000,00   472.882,46  33% -1% 

  Receita Patrimonial 1.113.145,00 306.640,00   259.014,88  23% -16% 

  Receita Agropecuária 0,00 - -     

  Receita Industrial 0,00 - -     

  Receita de Serviços 947.650,00 314.250,00   210.275,44  22% -33% 

  Transferências Correntes 57.641.857,00 20.084.946,00   20.341.945,27  35% 1% 

  Outras Rec. Correntes 156.936,00 74.600,00   82.127,14  52% 10% 

2 – Receitas de Capital 5.762.752,00 42.620,00 596.936,49 10%   

  Operações de Crédito 1.519.000,00         

   Alienação de Bens     217.307,95     

   Amort. de Empréstimos - -       

  Transfer. De Capital 4.117.861,90 -   328.812,00  8%   

  Outras Rec. De Capital 125.890,10 42.620,00   50.816,54  40% 19% 

3 (-)  Deduç. da Receita -6.898.340,00 -2.576.080,00 -2.625.565,51 38% 2% 

Total da Receita 78.760.000,00 27.485.744,00 28.751.465,51 37% 5% 

Fonte: Demonstrações Contábeis 

     Passamos para uma análise sucinta dos principais grupos de Receita: 

     A Receita Tributária inclui: 

a) o IPTU que arrecadou 63,00% da meta anual, ou seja, previa-se o ingresso 

de R$ 6.915.000,00, tendo sido arrecadados R$ 4.362.884,45. A arrecadação dessa 

receita tem relação direta com a opção pelo pagamento à vista.  

b) o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - para o qual havia 

uma projeção de R$ 2.050.000,00 para o ano, acumulou-se uma arrecadação de R$ 

849.670,58, 41,00% do valor previsto para 2019. Essa receita tem relação direta com 



as transações imobiliárias, ou melhor, quando da quitação desse imposto para fins 

de escrituração. 

c) o ISSQN, cuja arrecadação no período foi de R$ 1.551.836,93, representa 

34,00% da previsão do ano de 4.595.000,00.  

d) as diversas Taxas apresentaram o ingresso de R$ 2.245.941,47 contra 

uma projeção de R$ 3.660.900,00. Arrecadou-se, portanto, 61,00% da meta anual.  

As Receitas de Contribuições acumularam no ano, até o mês de abril, o valor de 

R$ 472.882,46, correspondendo a 33,00% da previsão anual. Este grupo, em nosso 

Município, compreende somente a receita denominada “Contribuição para o Custeio da 

Iluminação Pública”.  

Nas Transferências Correntes da União, o item mais significativo refere-se 

às transferências constitucionais do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, que 

realizou R$ 5.753.819,54 no período, correspondendo a 33,00% da previsão anual de R$ 

17.360.000,00, mantendo-se de acordo com o previsto.  

   Nas transferências Correntes do Estado, deve ser destacada a participação 

do Município no ICMS, cuja soma de valores transferidos ao Município, no período em 

análise, foi de R$ 4.902.762,75, e, portanto, superior a meta prevista para o quadrimestre, 

que era de R$ 4.575.000,00.  

 Já a receita do IPVA, cujo montante arrecadado, no período em questão, foi 

de R$ 2.377.309,22 foi inferior à meta fixada para o período que foi de R$ 2.750.000,00. O 

ingresso dessa receita depende da época dos pagamentos do referido imposto e do 

comportamento do mercado automobilístico.  

Por sua vez, a receita relativa a Transferência do FUNDEB para o Município, 

neste exercício, apresenta valor superior a estimativa. Até abril/2019, o montante 

arrecadado foi de R$ 4.508.224,51 contra uma projeção de R$ 4.000.000,00.  

   Nas Receitas de Capital projetou-se para o período de janeiro a abril apenas 

rendimentos de aplicação financeira no valor de R$ 42.620,00, sendo que foi arrecadado 

nessa categoria o montante de R$ 596.936,49, conforme demonstrado abaixo: 

a) Repasses da União 

 - Pavimentação Av. Ninho das Águias 2° etapa: R$ 117.000,00; 

 - Ampliação UBS Vale do Caí 2° etapa: R$ 61.812.00            (Total – R$ 77.265,00); 

b) Repasses estado: 

- Pavimentação Rua dos Imigrantes: R$ 150.000,00 

c) Alienações de Bens: R$ 217.307,95 

d) Remuneração de Depósitos Bancários – R$ 50.816,54. 



  

2. DESPESA 

   Considerando todas as fontes de recursos, a Despesa Total liquidada, no 

período de janeiro a abril de 2019, apresentou uma execução inferior à Receita Total 

realizada. Em valores acumulados, o percentual entre a despesa total e receita total foi de 

73%, demonstrando um superávit na execução orçamentária de R$ 7.730.259.82. Esse 

resultado permite confirmar o atingimento das metas programadas para o período.  

  As Despesas Liquidadas, considerando o acumulado do ano, até abril de 

2019, totalizaram R$ 21.021.205,69. Esse valor ficou abaixo da meta prevista para o período 

em 5%. O total das despesas correntes realizadas no período em análise foi de R$ 

20.386.221,79, correspondendo a menos 7% da projeção.  As despesas de capital 

totalizaram R$ 634.983,90, 222% superior ao total projetado para o período, de janeiro a 

abril. 

 

QUADRO 2 – RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (TODAS AS FONTES DE RECURSOS) 
 

Receita Realizada 
Programada 
no Período 

Realizada 
no Período 

% 

Real / Progr. 

(1) Receita Total 27.485.744,00 28.751.465,51 5% 

 
 

Despesa Liquidada 
Programada 
no Período 

Realizada no 
Período 

% 

Real / Progr. 

Despesas Correntes 21.876.500,00 20.386.221,79 -7% 

  Pessoal e Encargos Sociais 10.976.500,00 10.699.428,37 -3% 

  Juros e Encargos da Dívida 46.000,00 42.771,48 -7% 

  Outras Despesas Correntes 10.854.000,00 9.644.021,94 -11% 

Despesas de Capital 196.947,88 634.983,90 222% 

  Investimentos         86.650,00  524.686,02 506% 

  Inversões Financeiras       

  Amortização da Dívida 110.297,88 110.297,88 0% 

  Outras Despesas de Capital - -   

Reserva de Contingência   0   

(2) Despesa Total 22.073.447,88 21.021.205,69 -5% 

Resultado Orçamentário (1-2) 5.412.296,12 7.730.259,82   

Relação Despesa/Receita(2/1) 0,80 0,73   

 
   O Quadro apresentado demonstra que o comportamento da despesa está em 

conformidade com volume arrecadado, ou seja, o montante dos gastos se manteve abaixo 

do nível da receita, no período sob avaliação.   



Em termos analíticos, os principais investimentos executados pela 

administração, no primeiro quadrimestre, considerando somente a despesa empenhada em 

2019, foram os seguintes: 

I – Obras e Instalações: 

- Execução de obra na ponte sobre o Rio Cai, na localidade Pedancino, na Rua dos 
Alemães – R$ 77.662,78; 
 
- Conclusão da obra de ampliacao da EMEI Ursinho Carinho – R$ 254.000,00. 
 

II – Equipamentos e Material Permanente: 

- Diversos equipamentos (04 Roçadeiras, 04 sopradores, 01 motosserra, 01 motopoda, 01 

refrigerador, 01 drone, 03 televisores 43”, 03 ar condicionado, Equipamentos de informática, 

móveis para as escolas e móveis em geral) – R$ 80.806,77. 

 

3. EDUCAÇÃO E SAÚDE 

Conforme demonstrativo específico divulgado no Relatório Resumido da 

Execução Orçamentária - RREO, as despesas com Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino, apuradas conforme determinado pela STN – Secretaria do Tesouro Nacional, no 

acumulado do ano, totalizaram R$ 3.119.412,21, o que corresponde a 15,38% da Receita de 

Impostos e Transferências. Observa-se, nesse caso, que o Município ainda não está 

atingindo o limite de 25% estabelecido pela Constituição Federal.  

     Particularmente no tocante ao FUNDEB, em função do número de alunos 

matriculados na educação básica pública, o Município tem acumulado, no primeiro 

quadrimestre, um ganho correspondente a R$ 1.882.659,00. Esse ganho resulta da 

diferença entre o valor retido pelo Fundo e o valor que retorna ao Município em razão da 

grande quantidade de alunos matriculados na rede municipal de Educação Infantil e 

Fundamental. Cabe ainda destacar que, de acordo com o art. 22 da Lei Federal 

11.494/2007, que uma parcela não inferior a 60% do total recebido desses recursos deve 

ser aplicada na remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo 

exercício na rede pública. Nesse quesito, e de acordo com os relatórios apurados, o 

Município despendeu, até o final do quadrimestre em análise, o montante de R$ 

2.487.573,45, o que corresponde a 55,13% dos recursos do referido fundo, devendo atender 

o dispositivo legal supracitado, até o final do presente exercício, considerando o aumento 

natural de gastos com pessoal nos meses restantes.  

  Os gastos com Saúde, conforme demonstrativo específico divulgado no 

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO atingiram o montante de R$ 

3.662.273,88, o que corresponde a 18,06% sobre a Receita Líquida de Impostos e 



Transferências. Observa-se que o município já está cumprindo o mínimo de 15% 

estabelecido na Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012.  

Observe-se de que a apuração dos limites de gastos com Educação e Saúde 

está de acordo com as determinações da STN – Secretaria do Tesouro Nacional. O 

TCE/RS tem entendimentos divergentes, especialmente no tocante ao cômputo dos 

rendimentos de aplicações financeiras e restos a pagar. 

Os demais limites, inclusive os definidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, serão 

apurados, semestralmente, quando da divulgação do RGF – Relatório de Gestão Fiscal, 

sendo que todos deverão ser atendidos até 31 de dezembro do corrente. 

 

 
CONCLUSÃO 

 

Os resultados apresentados permitem concluir que as metas de arrecadação e o 

limite de gastos estabelecidos na programação financeira foram atendidos. É constante a 

preocupação em manter o montante dos gastos ao nível da arrecadação efetiva, com vistas 

a não comprometer as metas fiscais de resultado primário e resultado nominal 

estabelecidos, bem como, o atendimento dos demais requisitos da Lei de Responsabilidade 

Fiscal.  
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