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Audiência Pública
Esta apresentação tem por objetivo

comparar a receita prevista na LOA (Lei

Orçamentária Anual) com a receita

realizada (o que efetivamente entrou nos

cofres do município) no primeiro

quadrimestre do ano corrente. Também

tem por objetivo demonstrar e avaliar o

cumprimento das metas fiscais conforme

estabelece a LRF. Traz, também,

informações sobre o impacto do novo

coronavírus sobre a arrecadação do

município.



Audiência Pública

O Orçamento do município é um

planejamento realizado no ano anterior

que propõe onde e quando gastar o

dinheiro público arrecadado através de

impostos e repasses.



Audiência Pública

Primeiramente, o Poder Executivo faz uma

previsão de quanto será arrecadado ao

longo do ano para que possa planejar as

despesas, sempre respeitando a lei de

responsabilidade fiscal – Lei

Complementar nº 101. Este planejamento

condiciona os gastos do município à

capacidade de arrecadação, ou seja, não

gastar mais do que se arrecada.



Audiência Pública

No primeiro quadrimestre do ano de 2020, o

Brasil se viu diante de uma pandemia que

causou a retração da economia e, por

conseguinte, impacto sobre a arrecadação de

impostos dos entes federativos, com impacto

inclusive em Guaíba. A necessidade de

isolamento e o fechamento de diversos

segmentos do comércio reduziu

significativamente a arrecadação de impostos.



Receitas Quadrimestre:
Recurso/Ano 2018 2019 2020 

Projetado

2020 Até Abril

0001 (Livre) 107.940.642,91 122.482.270,19 135.250.595,20 45.290.856,65

0020 (MDE) 17.311.088,81 19.684.552,83 21.468.402,80 6.703.448,60

0031 (Fundeb) 47.937.116,98 50.804.146,86 52.074.800,00 18.966.519,85

0040 (ASPS) 25.553.238,72 28.901.428,02 31.799.934,80 10.829.563,51

Vinculados 20.403.324,03 23.441.692,64 36.975.957,00 7.871.941,11

Total 219.145.411,45 245.314.090,54 277.569.689,80 89.662.329,72



▪ Como pode ser observado acima as receitas livres

(recursos 0001, 0020 e 0040) cresceram em média 13%

de 2018 para 2019. Com base na perspectiva do

mercado e na meta de inflação para o exercício foi

projetado um crescimento de aproximadamente 10%

para 2020. Tal projeção, na época em que foi elaborada

foi extremamente conservadora, uma vez que o índice

de participação no ICMS, que é a principal receita do

município, aumentou mais de 20%, muito além do

esperado.

▪ No primeiro quadrimestre, os recursos livres como um

todo se comportaram dentro do esperado, o que

significa que um terço (33%) da arrecadação prevista se

realizou.



▪ O recurso do Fundeb apresenta uma peculiaridade com

relação ao repasse: ele é composto de 20% das

transferências estaduais e federais destinadas aos

municípios e conta com contrapartida dos estados e da

união ao fundo que é gerenciado por cada estado. O

cálculo do supracitado repasse é feito, principalmente,

com base no nº de alunos matriculados. Por esta razão,

Guaíba costuma receber muito mais do que contribui

para o fundo. Em 2019 recebemos 25 milhões a mais e

até o presente quadrimestre recebemos 7,7 milhões a

mais. Este é o motivo pelo qual o recurso do Fundeb não

aumenta na mesma proporção dos demais recursos

livres apesar de também ser oriundo de impostos.

▪ Com relação aos vinculados, existem os que são

recebidos periodicamente como salário educação, PAB,

Merenda Escolar e etc. e existem aqueles que

demandam esforço político via emendas parlamentares e

convênios.



Impactos do Covid-19 na arrecadação
▪ Apesar de a arrecadação ter se comportado dentro do

esperado é importante salientar o impacto da pandemia

na economia e consequentemente na arrecadação.

▪ A arrecadação do primeiro quadrimestre chegou a

proporção de 1/3 do total previsto de recursos livres.

Isso se deve principalmente as transferências estaduais

e federais onde o valor das receitas não ficou abaixo da

previsão orçamentária. Como destaque temos:

▪ A Cota-Parte do IPVA foi arrecadado 65% do valor

previsto. A Cota-Parte do ICMS 33% do valor previsto. A

Cota-Parte do IPI 39% e FPM 34%.

▪ Todas as receitas acima representam 69% do total de

recursos livres e o fato de não terem arrecadação

frustrada até o momento contribuiu para sua realização

plena no primeiro quadrimestre.



Impactos do Covid-19 na arrecadação
▪ A Receita Tributária própria que, historicamente, tem o

pico de arrecadação nos meses de março e abril em

razão dos prazos do IPTU, atingiu a média de 24% do

total previsto entre IPTU, ITBI e ISSQN.

▪ Mesmo que o total de receitas do primeiro quadrimestre

tenha se realizado, o cenário para os próximos meses é

instável. Segundo nova estimativa divulgada pelo

governo do Estado do RS, todos repasses serão

reduzidos devido ao impacto do novo coronavirus na

economia. A projeção de ICMS caiu de R$ 111 milhões

em 11/02/2020 para 100 milhões em 27/05/2020. O

repasse do Fundeb diminuiu de R$ 53 milhões para R$

48,7 milhões e o FPM caiu de R$ 34,6 milhões para R$

33,9 milhões. Somente nestas projeções se estima uma

perda de R$ 16 milhões nos repasses previstos antes

das medidas contra a pandemia.



Impactos do Covid-19 na arrecadação
▪ Como medidas de compensação o governo federal,

através da Medida Provisória nº 938/2020 está

repassando valores correspondentes a perda de

arrecadação de FPM em relação ao exercício de 2019.

Os repasses começaram em abril quando o Município

recebeu R$ 213.241,82.

▪ Estava tramitando no governo federal o PLP 39/2020,

sancionado no dia 27/05/2020 transformado na Lei

Complementar 173, para recompor as perdas de ICMS

e ISS dos Municípios, do qual se espera, uma

destinação que se aproxima de R$ 12 milhões para

Guaíba.

▪ Em paralelo, a Secretaria da Fazenda está

acompanhando as receitas tributárias próprias para

minimizar as perdas.



Resumo das despesas:



Resumo das despesas:
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Despesas por Categoria Econômica
▪ Como se pode observar, a proporção de despesas por

categoria econômica em 2020 segue na mesma

proporção que o exercício de 2019, com a maior parte

da despesa concentrada em despesa com pessoal. Isso

acontece porque os principais serviços oferecidos pelo

Município nas maiores Secretarias que são Saúde e

Educação o principal gasto é o atendimento direto ao

contribuinte.

▪ Até o primeiro quadrimestre foram registrados o total de

R$ 78.205.035,62 sendo os maiores despesas alocadas

em Pessoal, R$ 39 milhões, e Outras Despesas de

Custeio, R$ 24 milhões.
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Aplicação dos Recursos
▪ Da mesma forma que pode ser percebido nos gráficos

de despesa por categoria econômica, observa-se que a

gestão segue em 2020 com a mesma prioridade que em

2019 no que tange as áreas de aplicação dos recursos.

▪ Destaca-se a Educação e Saúde como áreas principais

totalizando 55% do total de recursos aplicados no

primeiro quadrimestre.

▪ Até o primeiro quadrimestre foram registrados o total de

R$ 78.205.035,62 sendo R$ 43 milhões na Saúde e na

Educação e o restante dos R$ 35 milhões distribuídos

nas demais áreas.



Índices STN:
▪ Receita corrente liquida: R$ 272.721.477,83

▪ Despesa de pessoal: R$ 136.684.685,82

▪ Índice: 50,12% (STN)

▪ Receita de impostos para educação: R$ 71.579.832,06

▪ Receita de impostos para saúde:       R$ 71.579.832,06

▪ Despesa com educação:R$ 16.569.812,89 (23,15%)

▪ Despesas com saúde:    R$ 14.416.123,66 (20,14%)

▪ Resultado Primário: Meta         R$   7.202.831,97

Realizado R$ 12.468.156,30

▪ Resultado Nominal: Meta         R$  6.982.831,97

Realizado R$ 12.268.170,65



Índices Legais
▪ Em relação aos índices legais da STN o Município esta

dentro dos limites previstos pela LRF referente a despesa

com pessoal e aplicação de recursos mínimos em saúde.

A despesa com pessoal o limite máximo permitido é de

54% sendo que a partir de 51,30% o executivo começa a

ter limitações quanto a despesa com folha de pagamento.

O índice mínimo de aplicação em Saúde é de 15% da

receita de impostos definido pela CF. O município aplicou

no quadrimestre 5,14% a mais que o mínimo exigido.

▪ Sobre o índice mínimo de aplicação em educação o

Município não atingiu o mínimo de 25% por uma

diferença de 1,84%. Historicamente o município

ultrapassa o mínimo de 25% no segundo quadrimestre

após o pagamento da primeira parcela do 13º. Em 2019 o

índice aplicado foi de 28,33%.



Dúvidas

▪ Qualquer questionamento deve ser encaminhado ao

executivo por Ofício do Legislativo.

▪ Desde já agradecemos a atenção e ficamos a

disposição.


