AUDIÊNCIA PÚBLICA DE
DEMONSTRAÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DAS METAS
DO 2º QUADRIMESTRE (MAIO A
AGOSTO) DE 2015.

1. INTRODUÇÃO

É com satisfação que comparecemos ante a esta Comissão, autoridades e cidadãos do
município de Rafard para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do orçamento
fiscal e da seguridade social, nos termos do estabelecido no parágrafo 4º do art. 9º da Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000).
Permitam-nos, desde logo, ressalvar que os valores apresentados neste relatório, em conjunto
com o “Relatório Resumido de Execução Orçamentária”, e o “Relatório de Gestão Fiscal”,
referentes, respectivamente, aos 4º bimestre e ao 2º quadrimestre de 2015, publicados no
Jornal “O Semanário de Rafard no dia 25 de setembro de 2015, página 6, edição nº 1220
respectivamente, consubstanciam-se no cumprimento das exigibilidades emanadas da referida
Lei Fiscal, no que concerne à transparência e ao acompanhamento da execução do orçamento e
das metas fiscais.
Nesta audiência apresentaremos os principais aspectos que condicionaram o comportamento do
resultado primário, da receita, das despesas e da Dívida Consolidada apurada até o 2º
quadrimestre de 2015.
A análise do resultado fiscal relativo ao período em questão demonstra de forma clara e
inequívoca o cumprimento de todas as metas e princípios da boa gestão fiscal previstos na Lei
de Responsabilidade Fiscal (LRF).

2. RESULTADO PRIMÁRIO
O Resultado Primário tem por finalidade demonstrar a capacidade do município de honrar o
pagamento do serviço de sua dívida. Através dele, demonstra-se o grau de autonomia do
Município para, utilizando suas receitas próprias e transferências constitucionais e legais, honrar
seus pagamentos com Despesas Correntes e Despesas de Capital, e ainda, gerar poupança
para atender o serviço da dívida. Nessa comparação, são consideradas apenas as chamadas
receitas e despesas fiscais, que não incluem pelo lado das receitas, as financeiras, de operações
de crédito e de alienação de bens, e do lado da despesa, o pagamento do serviço da dívida
(juros, encargos e amortizações).
O Resultado Primário para o 2º quadrimestre de 2015 foi de R$ -9.226.231,30 (Despesas
Empenhadas) e R$ 2.296.941,68 (Despesas Liquidadas), contra uma estimativa de R$ 1.021.000,00.

3. EVOLUÇÃO DA DÍVIDA, RESULTADO NOMINAL E LIMITES.

Ao final deste 2º quadrimestre, a Dívida Consolidada apresentou um saldo de R$ 22.401,44,
sendo este total originário da dívida interna. Comparando-se ao saldo final de 2014 de R$
55.525,30 houve um decréscimo no estoque da Dívida Consolidada de R$ 33.123,86.
A relação entre a Dívida Consolidada Líquida e a Receita Corrente Líquida ficou em -13,93%,
uma vez que o Ativo Disponível apresentou saldo de R$ 3.710.595,71. Ressalte-se que o limite
legal estabelecido pela Resolução nº 40/01 do Senado Federal é de 1,20 vezes (ou 120%) da
Receita Corrente Líquida, ou seja, estamos abaixo do limite máximo.
O Resultado Nominal de R$ --3.311.128,71 obtido até 31/08/2015, demonstra a tendência do
não cumprimento integral da meta estabelecida pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, cuja
previsão indicava que a Dívida Consolidada Líquida deveria ser reduzida aproximadamente em
R$ 350.000,00.

4. RECEITAS,
DESPESAS
ORÇAMENTÁRIA

E

RESULTADO

DA

EXECUÇÃO

4.1. RECEITAS
Considerando todas as fontes de recursos, a Receita Total realizada, no 2º quadrimestre de
2015, foi de R$ 20.784.685,05, o que corresponde a 50,08% do total previsto para o exercício de
2015. Observando-se os maiores grupos, as Receitas Correntes atingiram 58,79% do previsto
para 2015, tendo havido Receitas de Capital neste período no valor de R$ 2.142.266,78
4.1.1. Receitas Correntes
As Receitas Correntes decorrem basicamente dos recursos arrecadados pelo município através
de impostos, taxas, contribuições e serviços, e pelas transferências constitucionais e legais.
Foram arrecadados neste grupo R$ 17.414.282,10, correspondendo a um incremento de 2,42%
em relação ao mesmo período do exercício de 2014.
4.1.2. Receitas de Capital
Neste 2º quadrimestre houve Receitas de Capital no valor de R$ 2.142.266,78

4.2. DESPESAS
A despesa empenhada até este quadrimestre totalizou R$ 27.959.642,59 e a despesa liquidada
totalizou R$ 16.436.469,61, correspondentes a 67,37% e 39,61% respectivamente, do valor
orçado para o exercício de 2015.
4.2.1. Despesas Correntes
As Despesas Correntes dizem mais respeito àquelas de caráter permanente e continuado da
atividade governamental. Somaram R$ 15.973.658,45 empenhadas e R$ 14.416.291,22
liquidadas, ou seja, 43,70% e 39,44% respectivamente, do valor orçado para o período de 2015.
Nos grupos mais significativos, observam-se os seguintes resultados:
- As despesas com Pessoal e Encargos Sociais totalizaram R$ 8.105.233,25;
- As Outras Despesas Correntes contemplaram os gastos relativos, em sua maioria, à
manutenção administrativa e social do município, com um total de R$ 7.864.018,41.

4.2.2. Despesas de Capital
Os investimentos totalizaram R$ 10.646.140,50.
As Amortizações da Dívida alcançaram o montante de R$ 120.862,58.

4.3. RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O resultado da Execução Orçamentária até o 2º quadrimestre de 2015 é um Superávit no valor
de R$ 4.348.215,44 tomando-se como base as despesas liquidadas.

5.

DESPESAS DE PESSOAL E LIMITES

As despesas com Pessoal e Encargos Sociais se mantiveram, em relação à Receita Corrente
Líquida, absolutamente dentro dos limites legais, verificando-se um percentual de 50,70% do
Poder Executivo e 2,24% do Poder Legislativo.
O limite legal ou máximo de despesas de pessoal (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) é de 60,00%
da Receita Corrente Líquida, e o limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF) é atingido a partir de
51,30% da Receita Corrente Líquida. O valor da Receita Corrente Líquida foi de R$
25.205.653,27.

6.

DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

As despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino totalizaram, no 2º trimestre, R$
3.587.689,18 (Despesas Liquidadas), o que corresponde a 29,09% da Receita Líquida de
Impostos e Transferências. Deste montante, R$ 1.088.809,70 foi aplicado no Ensino
Fundamental, o que corresponde a 8,83% daquelas receitas. É importante observar que o limite
definido pela Constituição Federal no seu artigo 212 para aplicação em despesas com Ensino é
de 25% até o final do exercício de 2015.
O município participa do convênio de municipalização do Ensino Fundamental, recebendo
recursos do FUNDEB. A determinação da LDB da Educação é de que, no mínimo 60% dos
recursos do FUNDEB sejam gastos na remuneração de professores e profissionais do
magistério, o que foi atingido no período, tendo-se verificado que foi aplicado o montante de R$
2.168.764,28 (Despesas Liquidadas), o que corresponde a 89,42% dos recursos do FUNDEB,
portanto, dentro do que determina a respectiva legislação.

7.

DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Os gastos com saúde atingiram no 2º quadrimestre de 2015 o montante de R$ 3.416.185,80
(Despesas Liquidadas), o que corresponde a 27,70% da Receita Líquida de Impostos e
Transferências, apartando-se as despesas pagas com recursos oriundos de convênios. Observase, portanto, que se encontra cumprido o limite de 15% para aplicações da espécie, estabelecido
pela Emenda Constitucional nº 29.

8.

RESTOS A PAGAR

O saldo inscrito em Restos a Pagar apurados ao final do 2º quadrimestre de 2015 totalizou R$
14.040.795,98, sendo R$ 2.517.623,00 processados e R$ 11.523.172,98 não processados.
Neste exercício, foram pagos R$ 1.909.560,03 processados, R$ 1.662.767,02 não processados
e cancelados R$ 700,00 processados e R$ 61.706,73 não processados daquele montante. O
saldo atual de Restos a Pagar é de R$ 47.895,86 processados e R$ 975.392,57, não
processados. As disponibilidades financeiras vinculadas e não vinculadas que o município
possuía em 31/08/2015, no valor de R$ 3.473.212,56, foram suficientes para atender a estes
compromissos.

9.

CONCLUSÃO

O Resultado da Execução Orçamentária foi superavitário em R$ 4.348.215,44 (despesas
liquidadas), resultado da diferença entre a receita realizada de R$ 20.784.685,05 e as despesas
liquidadas de R$ 16.436.469,61.
A Receita no 2º quadrimestre não superou a meta prevista total anual, que é de R$
41.500.000,00.
Esta é a análise do resultado fiscal relativo ao período em questão.
Deu-se por encerrada a Audiência às 15h00.

Rafard, aos 29 dias do mês de setembro de 2015.
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