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eBedecerido   5   legislaiBa   vigBnte   a   ao   devef   eivico   de   pfe5t8r   ceirit85   a®§   cidada6g,

apresentamos por meio deste documento o  Relat6rio de Avaliacao das  Metas  Fiscais reierentes ao
Segundo    Quadrimestre    de    2022,    demonstrado    em    Audiencia    Pllblica    realizada    na    Camara

Municipal   de   Vereadores,   em   cumprimento   ao   estabelecido    no   §   49   do   art.   99   da   Lei   de

Responsab.ilidade   Fiscal,   o   qual   determina   que   o   Poder   Executivo   demonstrara   e   avaliara   o

cumprimento   das   metas   fiscais   do   or¢amento   fiscal   e   de   seguridade   social   ao   final   de   cada

quadrimestre.

Os   ntlmeros   sao   originarios   dos   relat6rios   resumidos   da   execucao   or¢amentfria   do

primeiro,  segundo  terceiro  e  quartos  b.imestres  de  2022,  e,  para  melhores  esclarecimentos,  o5
resultados    serao    apresentados    com    detalhamento    das    informag5es    e    acompanhados    dos

principa.is aspectos que condicionaram o desempenhci da  receita  e da despesa.

Cumpre   informar   que,   em   razao   de   a   popula¢5o   do   Municrp.io   ser   inferior   a   50.000

habitantes,  de  acordo  com  o  art.  63  da  Lei  Complementar  Federal  n9  101/2000,  optamos  pela

divulga¢ao semestral dos demonstrativos de que tratam  os art.  53 e 54 da  mesma  lei.

Assim,   a   presente   avalia€ao   fica   circunscrita   a   an6lise   do   Balanco   Or¢amentario   e   do

Demonstrativo da  Execu€5o  das  Despesas por Func5o/Subfuncao  publicados no  primeiro, segundo

terce.iro e quartos bimestres de 2022.

2 -Analise de Comportamento da Receita

Segundo  o  Balan¢o  Or¢amentario  da  Receita,  o  total  previsto  atualizado,  para  o  exercicio

de  2022,  foi  o  montante  de  R$  28.703.534,45.  A  receita  efetivada  no  periodo  de janeiro  a  agosto

de  2022  foi  de  R$  23.343.397,30,  tendo  sido  arrecadado,  pclrtanto,  81,33%  da  meta  anual.  Esse
desempenho  foi  propi

atingiram   respectiva

programa€ao anual.

iado   pelo   resultado  <  positivo  >  da   receita  tributaria  e  patrimonial,  que

ente   o   percentual   de   realizac5o   equivalente   a   99,35%   e   114,82%   da
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Discriminac5o Previs5o Anual (A) Realiz.  no Periodo (C) % (c/A)  I

1 -Receitas Correntes R$    30.932.042,17 R$    23.634.702,79              ,76,41%

Receita Tributaria R$       2.502.022,11 R$       2.485.663,43 99,35%

Receita  de  contribui¢6es                   I R$            852.719,43 R$            614.301,92 72,04%   I

Receita  Patrimonial R$       2.132.298,06             I R$       2.448215,91               I(
114,82O/a

Receita  Agropecuaria RS RS o,oo% l

Receita  Industrial RS R;
I  0,00%

Receita  de  Servi¢os R$              65.110,96 R$               36.219,19 55,63%

Tra n sfe re n ci a s co rre nte s R$    24.686.789,5Cl R$    17.859.334,80 72,349/o   I

Outras  F`ec. Correntes R$            693.102,11
|R$            190.967,54 i  27,55%   I

2 -Receitas de Capital RS R$            678.970,81

i0,00%

Operac6es de Credito RS RS 0,00%

Aliena¢ao  de  Bens RS R$            149.659,40 0,00%

Amort. de  Emprestimos R; R; 0,00%

Transfer.  De  Capital 1`; R$            529.311,41 0,00%     ,

Outras  Rec.  De Capital RS RS 0,00%

7  -Receitas Correntes -
R$       2.175.424,66 R$       1.870.568,89 85,99%

lntrar¢amentarias

Total da Receita R$    33.107.466,83 R$    26,184.242,49 79,09%

Dedu€6es R$      4.404.155,85 R$      2.840.845,19 64,500/o

Rei:eita  Liquida R$    28.703.534,45 RS    Z3.343.397,30 81,33%

Fonte:  Contabilidade

0  total  das  Receitas  Correntes  arrecadadas  para  o  peri'odo  considerado  (janeiro  a  agosto)

foi  de  R$  23.634.702,79.  Esses  valores  realizados  corresponderam  a  76,41%  da  meta  estabelecida.

Nesse  grupo,  as  receitas mais  significativas sao  as  receitas tributarias  e  as transferencias correntes,

que figuraram,  respect.ivamente, com  10,65% e 76,50% do total da  receita  or¢amentaria  realizada,
sobressaindo-se  o  <  born >  desempenho  das  metas,  que  apresentaram  varia¢ao  <  positiva  >  em
rela¢ao  ao  previsto  para  o  periodo  de  2022,  correspondendo  a  81,33%  do  valor  arrecadado  no

exercicioc

Conforme  o  balancete  divulgado,  a  Receita  Tr'ibut5ria  atingiu,  ate

em  an5lise, o  montante de  R$  2.485.663,43,  representando  uma  realiza¢

estimada  para  o ano.

final  do  quadrime5tre

de 99,35% da  projecao
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No  grupo   das  Transferencias  Correntes   da   Uniao,   o   .Item   mais  signmcatlvo   refere-se   as

transferencias  constitucionais  do  Fundo  de  Participac5o  dos  Municipios  (FPM),  que  totalizou  R$

17.859.334,80 no  perlodo,  correspondendo  a  72,340/o  da  previsao  anual.  A  estimativa  dessa  receita

considerou    as    informa¢6es    fornecidas    pela    Coordenadoria    de    Programa€ao    Financeira    da

Secretar{a   do   Tesouro   Nacional   (STN),   a   qual   estimou   uma   variag5o   <positiva>   referentes   a5

transferencias  aos  Estados e  Municipios.

As  Receitas  de  Capital  foram  arrecadadas  em  virtude  de  emendas  federais  e  alienagao  cie

bens, sendo arrecadado  no perl'odo o valor de  R$  678.970,81,  sendo o  mesmo  montante  revertido
em  investimentos  nas  mais  diversas  areas do  municipio.

3 -Analise do Comportamento da Despesa

Considerando todas as fontes de recursos,  a  Despesa Total  liquidada,  no peri'odo  de janeiro

a   agosto  de  2022,  apresentou   uma  execu¢ao  <  inferior  >  a   Receita  Total  realizada.   Em  valores
acumulados,   a   correlacao   despesa   total/receita   total   tern  demonstrado   urn  <   superavit   >   na
execu¢5o  or5amentaria  de  R$  3.703.687,54.  Esse  resultado  permite  confirmar  o  atingimento  das

metas programadas para o periodo.

QUADRO 2 -RESULTADO  C}R¢AMENTARIO  (TODAS AS  FONTES  DE  RECuRSOS)
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Fonte:  Contabilidade

4 -An5lise do Comportamento da  Divida

Os  Juros  e  Encargos  da  Divida,  que  englobam  pagamento  de  juros,  comiss6cs  e  outros
encargos   de   operag6es   de   credito   e   de   outros   compromissos   de   longo   prazo,   somaram   R$
260.046,66  (referente  a operag6es  de cr6ditos  e financiamentos).  Ja as  despesas com a Amortiza¢ao
da Divida (valor principal da divida),  somaram o valor de R$ 415.759,22  (referente amortizagao da
divida contratada em opera?6es de credito financiamcntos).

5 -An5Iise do Comportamento dos lnvestimentos

Os   investimentos  realizados   ate   o   2°  quadrimestre   de
1.571.622,42,    sendo    destes    R$    480.393,22   em   cquipamento
1.091.229,20  de obras  e  instalag6es.

2   foram  no  montante  de   RS
e   material   permanente,   e   RS
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6 -An5lise do Comportamento da  Despesa com manuten€ao do Ensino

Conforme      dcmonstrativo       especifico      divulgado       no       Relat6rio       de      Validacao      e

Encam.inhamento    (RVE/PAD),    as    despesas   com   Manutengao   e   Dcscnvolvimento   do   Ensino,
apuradas  conforme  os  crit€rios  estabelecidc>s  na  Resolu9ao  n°  1089/2018  c  Inslru€ao  Normativa n°
07/2019,   ambas   do   Tribunal   de   Contas   dc)   Estado,   no   acumulado   do   ano,   totalizaram   RS
4.314.433,44,  o  que  corresponde  a 25,68%  da Receita  de  Impostos  e  Transferencias.  Observa-se,
nesse caso, que no periodo avaliado o  Municipio < ficou  acima > do minimo  de 25°/o estabelecido

pela Constituicfro Federal.

Particularmente  no tocante  ao  FUNDEB,  em  fungao  do  ntimero  de  alunos  matriculados  na
educagao  basica pi'tblica,  o  Municipio  foi  <  deficitario  >  em relagao  a  esses recursos.  Assim,  o  <

perda > foi <deduzida > mos  gastos com a educacao para rins de apuragao dos limites.  Cabe ainda
destacar que, de acordo  com  a Emenda Constitucional  108/2020, a da Lei  Federal  11.494/2007, uma

parcela nao  inferior  a 70%  do  total  rccebido  desses recursos  deve  ser aplicada na remuneragao  dc>s
profissionais do magisterio da educacao basica em efetivo exercicio na rede ptlblica. Nesse quesito,
e  de  acordo  com  os  relat6rios  publicados,  o  Municipio  despendeu,  ate  o  final  do  quadrimestre  em
analise, o montante de R$  1.547.422,08 o que corresponde a 83,97% dos recursos do referido fundo
<< ficando acima >> do dispositivo legal supracitado.

7 -An5lise do Comportamento da  Despesa com Sadde (ASPS)

Os   gastos   com   sailde,   conforme   demon5trativo   especffico   divulgado   no   Relat6rio   de

Valida€ao   e   Encaminhamento   (RVE/PAD),   atingiram   o   montante   de   R$   3.532.768,01,   o   que

corresponde  a  21,71°/o sobre  a  Receita  Li'quida  de  lmpostos e Transferencias.  Observa-se,  portanto,

o <atingimento > do minimo de  15% estabelecido na  Lei  Complementar ng  141/2012.

8 -An5lise do Comportamento da Despesa com Pessoal

A Despesa  de  Pessoal  total,  calculada conforme metodologia estabelecida pelo  Tribunal  de
Contas  do  Estado  do RS  6 o  item  mais  significativo  no  conjunto  das  despesas  fiscais  e  atingiu  R$
11,489.143,93  em relagao  a  Receita  Corrente  Liquida dos  12  tiltimos meses,  conforme  estabelece  a
Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  esta                                    <  abaixo  >  do  limite  prudencial  de  51,30%

aprescntando, respectivamente, o limi{e de comprc)metimento de 42,29% para o Executivo.

A Despesa de Pessoal total do Legislativo, tamb5m 6 o item mais  significativo no conjunto
das despesas fiscais, e atingiu R$  781.173,04, em relagac> a Receita Corrente Liquida dos  12 tiltimos
meses, conforme estabe[ece a Lei de Responsabilidade Fiscal, esta < abaixo > do limite prudencial
de    5,70%   apresentando,   respectivamente,    o   limite   de   comprometimento   de   2,88%   para   o
Legislativo.

A  Receita  CorrenLe  Liquida,  mos  tiltimos  doze  me
compi.ometimento das despesas com pessoal, atingiu o in

s,  considereda  para  fins  de  calculo  do
de R$  27.165.652,04.
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QUADRO 10 -DESPESA DE  PESSOAL E  LIMITES  DA L R F

PODERDespesas com  pessoal  do  ExecutivoDespesascompessoaldoLegislativo

Despesa
I    %RCL

Limite Limite

I            Liquidada Prudencial I          Legal

11.489.143,93 42,29i            51,30% S4%

781.173,04 2,88 5,70% 6%

Total das despesas com  pessoal 12.270.316,97 45,17 57% !6o%

Fonte:  Contabilidade

g -€©asz:Ltig.&fi

Os  resultadog  aprcsenttidos  permitem  eonoluir  quc'  as  mt;tEis  de  firfecaciat:ao  a  o  iiniite  di`

gastos   estabelecidos   na  programagao   financeira  <foram>   plenamcntc   atendidos,   sendo  que   os
limites  Constitucionais  de  satide  e  educagao  tambem  foram  atingidos  na  integralidade   Na  questao
de  execugao  or¢amentdria  vcrificou-se  ainda,  o  total  atingimento  das  mctas  fiscais  dc  resultado

primdrio  e  resultado  nominal  estabelecidos,  obtendo  inclusive  urn  superavit  organieiitario  ate  o
momento.

S€€rc€i-'!rio  di`  Ffizcnda
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