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AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS  

2° QUADRIMESTRE DE 2020 

 

AUDIÊNCIA PÚBLICA  –  AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS  

DATA REALIZAÇÃO:  29.09.2020 

 

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 2° Quadrimestre 

de 2020  demonstrado em Audiência Pública 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 bimestrais e quadrimestrais publicados no 

Mural da Prefeitura, sito na Rua Liberato Salzano, 385, no Jornal A Gazeta do Povo e no 

site www.candidogodoi.rs.gov.br e, para melhores esclarecimentos, os resultados serão 

apresentados com detalhamento das informações e acompanhados dos principais aspectos 

que condicionaram o desempenho da receita, da despesa, do resultado primário e da dívida 

pública consolidada.  

1. METAS FISCAIS 

O Resultado Primário, principal indicador de solvência fiscal do setor público, tem por 

finalidade demonstrar, a capacidade do Município, honrar o pagamento de sua dívida 

utilizando suas receitas próprias.  Nesse cálculo, são consideradas apenas as chamadas 

receitas e despesas fiscais, que não incluem, pelo lado das receitas, as financeiras, 

operações de crédito, amortização de empréstimos e alienação de ativos, e do lado da 

despesa, juros e encargos da dívida, a concessão de empréstimos e o pagamento do 

serviço da dívida (juros, encargos e amortizações).  

O Município suporta financeiramente seus compromissos mantendo o equilíbrio 

financeiro e conseqüentemente o orçamentário, tendo resultado primário de R$ 

3.727.324,66 e resultado nominal de R$ 4.604.644,85 
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2. RECEITA 

 A Receita Orçamentária total, que corresponde ao somatório das receitas correntes e de 

capital, excluídas as deduções, foi prevista na Lei de Orçamento para o exercício de 2020 no 

montante de R$ 33.746.800,00. A receita realizada no período foi de R$  19.636.809,78 tendo sido 

arrecadado, portanto  58,19  % da previsão para o exercício. 

 

2.1 - Receitas Correntes 

2.1.1 -  Receita Tributária 

     A Receita Tributária atingiu ao final do 2º quadrimestre em análise o montante de R$ 

1.475.670,40 que  representa uma realização de   64,86 % da projeção estimado para o exercício.  

2.1.2 - Receita de Contribuições 

As Receitas de Contribuições acumularam no ano de 2020 o valor R$ 2.066.776,29 

correspondendo a 72,78%  da previsão anual. 

2.1.3 - Transferências Correntes 

No grupo das Transferências Correntes da União, o item mais significativo refere-se às 

transferências constitucionais do Fundo de Participação dos Municípios – FPM – que realizou R$ 

5.039.138,09  no período, correspondendo a 57,59 % da projeção anual, sendo um valor arrecadado 

a menor  em R$ - 793.610,91 para o período. 

 Nas transferências do Estado, deve ser destacada a participação do Município  no  

ICMS, cujos valores transferidos ao Município, no período em análise, foram de R$ 

4.476.265,95 representando 62,60% da projeção do ano, sendo um valor arrecado a menor 

de R$ - 289.924,05 

 No período analisado as transferências correntes somaram um total de R$ 

14.146.298,24 representando 63,93% da projeção para o ano. 

 

2.1.4 - Transferências do  F U N D E B 

Houve perda de 72.168,73  representando 24,58%, do período nas transferências do 

FUNDEB, conforme QUADRO abaixo. 

 PLANEJADO EXECUTDADO 

Transferência do Fundeb 2.890.000,00 2.013.436,87 

Dedução da Receita para Fundeb 3.385.000,00 2.017.490,82 

Déficit -495.000,00 -4.053,95 

 

2.2 - Receitas de Capital 

Houve arrecadação em Receita  de  Capital  no período de R$  906.990,96 
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3. DESPESA 

As Despesas Empenhadas no acumulado do ano 2020 totalizam  R$ 18.153.299,52  valor 

equivalente a  53,79% da previsão para o exercício. As despesas liquidadas somam R$ 16.087.529,7.  

Sendo  um superávit orçamentário de  R$ 3.549.280,01.  

 

3.1 – Despesas de Pessoal e Limites da LRF 

A Despesa de Pessoal total, calculada conforme metodologia adotada pelo Tribunal 

de Contas do Estado, considerando os poderes executivo e legislativo, item mais 

significativo no conjunto das despesas fiscais, em relação à Receita Corrente Líquida dos 12 

últimos meses conforme estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal, está abaixo  do limite 

prudencial de 51,3% e 5,7% apresentando, respectivamente,  o limite de comprometimento 

44,46 % para o Executivo e de   2,12% para o Legislativo.  

 

3.2 – Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

 As despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, no acumulado do ano, 

totalizaram R$ 3.549.693,71, o que corresponde a 30,72 % da Receita de Impostos e 

Transferências. Observa-se, nesse caso, que o Município atendeu o limite de 25% 

estabelecido pela Constituição Federal.  

    Também, em cumprimento ao art. 7º da Lei Federal 9.424/96, que obriga a 

aplicação de uma parcela não inferior a 60% dos recursos do FUNDEB na remuneração dos 

profissionais do magistério, em efetivo exercício de suas atividades no ensino fundamental 

público, temos que o Município, no acumulado do exercício, aplicou R$ 2.012.285,43 = 

99,94% dos recursos recebidos do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do 

Magistério atendendo  o dispositivo legal supracitado. 

 

3.3 – Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 

 Os gastos com saúde atingiram o montante de R$ 1.832.033,60 o que corresponde a 

16,34 % sobre a Receita Líquida de Impostos e Transferências. Observa-se, portanto, que até o 

momento foi cumprido do limite de 15% estabelecido na Emenda Constitucional nº  29/2000. 

 
4 – DEMOSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 

 

 A dívida consolidada continua reduzida a zero, pois somente se registra a dívida 

superior a 12 meses. 
 
 


















