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Av. Brasil nº 2351-N Bairro Jardim Europa (65 3311-4800)
CEP:78.300.901 - Tangará da Serra - MT

Poder /Orgão : PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Assunto : RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)

Período Referência : 2º QUADRIMESTRE DE 2022

Disponível : <https://tangaradaserra.mt.gov.br/?post_type=contabilidade>

Em cumprimento ao que dispõem os artigos 9º, 54 e 55 da Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal – LRF), a Prefeitura Municipal de Tangará da Serra-MT apresenta o Relatório de
Gestão Fiscal (RGF) do 3º quadrimestre do exercício de 2020. O objetivo do relatório é dar transparência
à gestão fiscal por meio da verificação e avaliação do cumprimento dos limites legais e das metas fiscais.
A LRF estabelece que o relatório deve ser emitido ao final  de  cada quadrimestre pelos titulares dos
poderes e órgãos, e conterá os seguintes comparativos com os limites de que trata a Lei: 

1) Demonstrativo de despesa total com pessoal, distinguindo a com inativos e pensionistas; 
2) Demonstrativo de dívidas consolidada e mobiliária; 
3) Demonstrativo de concessão de garantias e contragarantias;
4) Demonstrativo de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita; 

5) No último quadrimestre do ano, acrescenta-se o demonstrativo de disponibilidade de caixa para inscrição
de restos a pagar não processados.

1. Receita Corrente Líquida

A Receita Corrente Líquida (RCL) é o parâmetro para os limites para gastos com pessoal e para
endividamento, previstos na LRF. Deve ser apurada pelo somatório das receitas arrecadadas no mês em
referência  e  os  onze  anteriores,  considerando  as  receitas  tributárias,  de  contribuições,  patrimoniais,
industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes, deduzido da
contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas
provenientes da compensação financeira citada no § 9º do art. 201 da Constituição Federal.

Os critérios de cálculo da RCL, uniformemente aplicados por aproximadamente 15 anos, sofreram
alteração por parte do Tribunal de Contas do Estado, através da Resolução Consulta nº 029/2016, pela
qual o TCE-MT indicou a exclusão das receitas de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre folha
de pagamentos dos cálculos da RCL e também das despesas com pessoal, entretanto, através da RS nº
019/2018 o TCE/MT voltou a incluir o IRRF na RCL e nos gastos com pessoal. Todos os valores do
presente relatório foram adequados à RS nº 019/2018. E, através da Resolução Consulta nº 019/2017, o
TCE-MT decidiu pela exclusão das receitas de aplicações financeiras não realizadas do Regime Próprio
de  Previdência  Social  (RPPS)  dos  cálculos  da  RCL.  Essa  resolução  foi  implementada  partir  do  2º
quadrimestre de 2017, sem a alteração dos RGF anteriores.

Tabela 1: Cálculo da receita corrente líquida
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A  receita  corrente  líquida  foi  de  R$492.092.485,25  no  período  de  01/09/2021  a  31/08/2022,
atingindo crescimento de 24,52% em relação ao igual período anterior (01/09/2020 a 31/08/2021) e de
6,70% em relação ao último RGF apresentado (01/05/2021 a 30/04/2022). 

2. Gastos com Pessoal

Tabela 2: Cálculo dos gastos com pessoal dos últimos 12 meses
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O gasto com pessoal do Poder Executivo foi de 39,66% da RCL, e do Poder Legislativo foi de
1,33%,  e  o  do  município  de  Tangará  da  Serra  de  41,00%.  Os  percentuais  atingidos  pelos  poderes
Executivo,  Legislativo  e  o  Município  estão bastante  abaixo  dos  limites  máximo,  prudencial  e  alerta
estabelecidos na LRF. A trajetória do índice de gastos com pessoal de 2011 a 2022, apesar de oscilações,
tem sido de redução, conforme demonstra o gráfico 1.

Gráfico 1: Variação do percentual de gastos com pessoal do município desde 2011

O gráfico 2 demonstra que a receita total e a receita corrente líquida tiveram o crescimento bastante
superior aos gastos com pessoal no período de 2011 a 2022, ampliando a distância entre receitas e gastos.

Gráfico 2: Evolução das receitas totais, da RCL e de gastos com pessoal do município
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3. Dívida Consolidada Líquida

As  Resoluções  40/2001  e  43/2001  do  Senado  Federal  estabelecem  limites  globais  de
endividamento  para  os  Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios.  A dívida  consolidada  líquida  (DCL),
aquela  com  prazo  de  pagamento  superior  a  12  meses,  somadas  aos  precatórios  judiciais  vencidos,
deduzidas as disponibilidades de caixa, as aplicações financeiras e os haveres financeiros; deve obedecer
ao limite máximo de 1,2 vezes (ou 120%) o valor da RCL do município. 

O Município de Tangará da Serra possui baixíssimo nível de endividamento, visto que sua DCL
tem se mantido negativa, portanto muito abaixo do limite legal estabelecido de 120% da RCL, conforme
demonstrado a seguir. 

Tabela 3: Cálculo da dívida consolidada líquida

O percentual de DCL sobre a RCL foi de (-)64,19% em 31/08/2022, bastante abaixo do limite
máximo estabelecido pelo Senado. A dívida consolidada está assim discriminada:

a) A assunção de dívida dos serviços de água e esgoto autorizado pela Lei Municipal n.º 1820/2001,
conforme contrato firmado com a Sefaz/MT. A dívida vem sendo paga mensalmente através de
compensação (encontro de contas) entre SAMAE e SEFAZ/MT. Resta o valor  R$90.323,94, a
serem quitados por compensação.

b) Valor proveniente da operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal para instalação de
rede de esgoto no município, autorizado pela Lei 2549/2006, dividido em 240 parcelas mensais,
das quais foram pagas 167 parcelas, restando o valor de  R$2.995.175,37  a serem pagos em 73
parcelas mensais restantes;

c) Termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários entre o município de
Tangará da Serra e o Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tangará da
Serra-MT (antigo FAPEN), autorizado pela Lei 3732/2011, dividido em 240 parcelas mensais,
das quais foram pagas 124 parcelas, restando  R$7.720.147,68  a serem pagos em 116 parcelas
mensais; 

4. Demonstrativo de Garantias e Contragarantias 
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O volume de garantias e contragarantias não pode ultrapassar o limite de 22% da Receita Corrente
Líquida  (RCL),  de  acordo  com  resolução  do  Senado  Federal.  Tangará  da  Serra  encontra-se  com
percentual bastante abaixo do limite legal, pois o saldo de garantias dadas representa 0,61% da RCL e não
existem contragarantias realizadas.

Tabela 4: Garantias e contragarantias oferecidas 

5. Demonstrativo de Operações de Crédito 

As operações de crédito não poderiam ultrapassar 16% da RCL, e operações de antecipação de
receita  7%  da  RCL,  porém,  no  exercício  não  houve  realização  de  operações  de  crédito  nem  de
antecipação de receita, portanto seus valores representam 0% da RCL. A última operação de crédito foi
realizada em 2019.

Tabela 5: Operações de créditos realizadas nos últimos 12 meses
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6. Demonstrativo de Disponibilidade Caixa e Restos a Pagar

O  Demonstrativo  da  Disponibilidade  de  Caixa  e  de  Inscrição  de  Restos  a  Pagar  visa  dar
transparência ao montante disponível para fins da inscrição em restos a pagar de despesas não liquidadas.
Conforme inciso III do art. 55 da LRF, é de publicação obrigatória no 3º quadrimestre (findo em 31 de
dezembro).

Tabela 6: Demonstrativo de disponibilidade de caixa e de restos a pagar não processados

(Não é elaborada no RGF do 1º e 2º quadrimestres)

7. Execução Orçamentária em 2022

Tabela 7: Execução da despesa por órgão
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Tabela 8: Despesa empenhada e liquidada, por órgão

(incluída na tabela 7)

Tabela 09: Execução orçamentária por natureza da despesa

As tabelas 7, 8 e 9 demonstram que até o final do presente quadrimestre o município suplementou
32,17% do orçamento inicialmente aprovado para o exercício de 2022, e empenhou 56,02% do orçamento
atualizado. Em relação com valores empenhados, o Município liquidou 70,02% e pagou 67,08%, restando
a pagar 32,92% das despesa empenhadas em 2022.

Gráfico 3: Receita prevista e arrecadada, despesa prevista, autorizada e executada no exercício
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Através do gráfico 3 é possível a comparação entre os montantes orçados e realizados de receitas e
despesas  do  exercício.  Observa-se  que  o  valor  de  despesa  empenhada  foi  superior  ao  de  receita
arrecadada, entretanto,  grande parte da despesa foi  realizada com recursos  de superavit  de exercícios
anterioes,  cancelamento  de  restos  a  pagar  ou  excesso  de arrecadação.  A situação da arrecadação de
receitas também pode ser verificada na tabela 10 e gráfico 4, a seguir.

Tabela 10: Demonstrativo da receita orçamentária arrecadada

Em comparação  com o  último RGF,  verifica-se  um  aumento  de  9,16% em receitas  próprias,
formada principalmente por receitas tributárias (IPTU, ISSQN, IRRF, ITBI, COSIP, taxas, contribuição
de  melhoria,  contribuição  social),  que  representam  35,17%  do  total  arrecadado.  Por  sua  vez,  as
transferências  correntes  aumentaram  8,25%.  Dentre  elas,  as  transferências  federais  aumentaram  em
13,86%, as estaduais aumentaram em 7,63% e o Fundeb em 2,64%. Com tudo isso, o valor total de
receitas arrecadadas teve aumento de 9,73%.

Gráfico 4: Receita orçamentária total arrecadada (últimos 12 meses)
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8. Movimento de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Tabela 11: Movimentação de restos a pagar de exercícios anteriores

Além da execução do orçamento do ano corrente, o município executou e pagou parte das despesas
pertencentes  a  orçamentos de exercícios  anteriores.  O exercício de 2022 herdou R$72.966.494,22 de
restos  a  pagar  de  exercícios  anteriores.  Dessas  foram  anulados  R$8.605.103,73,  e  pagos
R$42.425.648,85,  restando  ainda  R$21.935.741,64  de  empenhos  em  aberto  emitidos  em  exercícios
anteriores  a  2022.  E  desses,  R$161.693,20  referem-se  a  despesas  que  foram executadas  (empenhos
processado, e R$21.774.048,44 de despesas que ainda não foram executadas (não processados).

Considerando categoria  da  despesa  desse  saldo  de  restos  a  pagar  pendentes,  R$19.150.963,08
(87,30%), referem-se à categoria de investimentos (obras públicas, aquisição de equipamentos etc.), e o
restante refere-se à categoria de despesas correntes  (manutenção dos serviços e bens públicos).

Sem mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Tangará da Serra - MT, 30 de setembro de 2022.

______________________________________                                                                   ________ ____________________________________
VANDER ALBERTO MASSON                                                                                        ANGELA NASCIMENTO DA SILVA

                             Prefeito Municipal                                                                                                            Secretária Municipal de Fazenda 

_______________________________________                                                                   _________________________________________
           FLÁVIO AMARAL OLIVEIRA                                                                                             MARCOS ROBERTO DA SILVA
            Contador: CRC/MT 08584/O-7                                                                                                   Controlador Geral Municipal         
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