AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS
TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2018

AUDIÊNCIA PÚBLICA – AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS
REALIZADA EM 27/02/2019

Obedecendo à legislação vigente e ao dever cívico de prestar contas aos munícipes,
apresentamos por meio deste documento o Relatório de Avaliação das Metas Fiscais
referentes ao Terceiro Quadrimestre de 2018, demonstrado em Audiência Pública realizada no
Plenário Nady Maria Castellano da 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 demonstre e avalie o cumprimento das metas fiscais do orçamento fiscal e de
seguridade social ao final de cada quadrimestre.
Os números são originários dos relatórios bimestrais publicados no mural oficial do
Município 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
A finalidade do conceito de Resultado Primário é indicar se os níveis de gastos
orçamentários dos entes federativos são compatíveis com sua arrecadação, ou seja, se as
Receitas Primárias são capazes de suportar as Despesas Primárias. Sendo assim:
Receitas Primárias – Correspondem ao total das receitas orçamentárias deduzidas as
operações de crédito, as provenientes de rendimentos de aplicações financeiras e retorno de
operações de crédito (juros e amortizações), o recebimento de recursos oriundos de
empréstimos concedidos e as receitas de privatizações.
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Despesas Primárias – Correspondem ao total das despesas orçamentárias deduzidas
as despesas com juros e amortização da dívida interna e externa, com a aquisição de títulos de
capital integralizado e as despesas com concessão de empréstimos com retorno garantido.
O Resultado nominal é o principal indicador de solvência do setor público, onde tem por
finalidade demonstrar a capacidade de o Município honrar o pagamento de suas despesas
utilizando suas receitas, incluindo os juros e o principal da dívida e ainda acrescentando as
receitas de aplicações financeiras.

QUADRO 1 – RESULTADO PRIMÁRIO E RESULTADO NOMINAL
RECEITA
Receitas Correntes
(-) Remuneração de Aplicações
1 (=) Receitas Fiscais Correntes
Receitas de Capital
(-) Operações de Crédito
(-) Amortização de Empréstimos
(-) Alienação de Ativos
2 (=) Receitas Fiscais de Capital
3 Receitas Fiscais Líquidas

Programada no
Ano

Realizada no
Período

81.443.586,18
7.674.663,24
73.768.922,94
2.945.963,82
2.438.000,00

85.232.468,85
5.997.753,29
79.234.715,56
3.275.179,78
1.262.878,41

%
Real /
Progr.
104,65
78,15
107,41
111,17
51,80

96.247,14
411.716,68
74.180.639,62

0,00
2.012.301,37
81.247.016,93

488,76
109,52

Obs: Diferença entre as receitas consolidadas finais de 2018 com as receitas apuradas neste relatório
consiste no valor de R$ 3.240.983,79 representado pelas receitas extraorçamentárias.

DESPESA
Despesas Correntes
(-) Juros e Encargos da Dívida
4 (=) Despesas Fiscais Correntes
Despesas de Capital
(-) Concessão de Empréstimos
(-) Aquisição de Títulos de Capital
(-) Amortização da Dívida
5 (=) Despesas Fiscais de Capital
6 Despesas Fiscais Líquidas
7 Resultado Primário
8 Resultado Nominal

Programada no
Ano

Realizada no
Período

77.563.556,34
257.100,00
77.306.456,34
13.293.645,04

71.371.519,02
227.946,79
71.143.572,23
7.472.558,18

%
Real /
Progr.
92,01
88,66
92,03
56,21

466.800,00
12.826.845,04
90.133.301,38

444.954,46
7.027.603,72
78.171.175,95

95,32
54,79
86,73

3.075.840,98
9.663.571,43

,
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2. RECEITA
A Receita Orçamentária total, que corresponde ao somatório das receitas correntes e
de capital excluídas as deduções para o FUNDEB, foi prevista na Lei de Orçamento para o
exercício de 2018 no montante de R$ 84.389.550,00. A receita realizada no período de Janeiro
a Dezembro de 2018 foi de R$ 91.748.632,42 tendo sido arrecadado, portanto 108,72% da
meta anual, num valor realizado a maior de R$ 7.359.082,42. Comparada à projeção para o
quadrimestre, constante na programação financeira de R$ 28.129.850,00 foi arrecadado R$
31.866.922,28 numa diferença a maior de R$ 3.737.072,28 registrando um superávit de
13,28%. Esse desempenho foi propiciado pelo resultado positivo do ingresso de receitas de
recursos oriundos dos Governos Federal e Estadual, bem como na cobrança de dívida ativa,
recebimento de precatório federal e venda da folha de pagamento da municipalidade.

3. DESPESA
Considerando todas as fontes de recursos, a despesa total paga, que corresponde as
despesas do exercício e restos a pagar no período de Janeiro a Dezembro de 2018, resultou
no valor de R$ 72.874.733,43 e apresentou uma execução inferior à receita total
arrecadada de R$ 91.748.632,42. Em valores acumulados, a correlação despesa total paga
(R$ 67.932.936,17) mais restos a pagar (R$ 4.941.797,26) menos a receita total arrecadada
demonstrou um superávit de R$ 18.873.898,99. A meta estabelecida para assegurar o
equilíbrio fiscal, consiste em obter a relação despesa pública/receita pública na proporção
menos pagamentos e mais arrecadações. O resultado obtido determina um superávit, que
permite a utilização deste saldo para o Primeiro Quadrimestre de 2019 para a manutenção
do cumprimento da meta financeira.

4. COMENTÁRIOS GERAIS
Os resultados apresentados permitem concluir que a meta fixada
para o Resultado Primário foi superada. As Despesas com Pessoal e a Dívida Consolidada
Líquida como proporção da Receita Corrente Líquida – encontram-se abaixo dos limites legais.
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Abaixo demonstramos em índices comparativos os valores despendidos em folha de
pagamento, em despesas com saúde, educação e FUNDEB, bem como os valores de receita
corrente líquida e os valores financeiros a disposição da Municipalidade.

RCL

2017/3

2018/3

R$ 65.486.230,30

R$ 77.107.962,84

PESSOAL

39,11

R$ 25.613.207,67

35,35

R$ 27.256.721,71

ASPS

21,94

R$ 11.910.351,36

20,16

R$ 12.038.446,03

MDE

26,31

R$ 14.278.625,94

25,63

R$ 15.301.860,95

FUNDEB

69,68

R$ 6.496.827,49

61,90

R$ 6.528.792,59

VALORES DISPONÍVEIS EM CAIXA

Livres

R$ 4.316.962,34

R$ 5.129.095,22

Vinculados

R$ 7.392.200,04

R$ 8.291.826,72

RPPS

R$ 40.682.549,99

R$ 46.335.976,90

TOTAL

R$ 52.391.712,37

R$ 59.756.898,84

Fica demonstrado, assim, o atendimento das metas fiscais estabelecidas, bem como o
cumprimento dos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, permitindo assim a
Municipalidade utilizar o superávit para o Primeiro Quadrimestre de 2019 para a manutenção
do equilíbrio entre a despesa total/receita total, observado o superávit do RPPS.
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Secretária da Fazenda
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GIULIANO B. ALIPRANDINI
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Analista de Controle Interno
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