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Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais  

1º Quadrimestre de 2020 

27/05/2020 

 

 

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 1º quadrimestre 

de 2020, 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 da seguridade social ao final de cada quadrimestre. Os números são originários 

dos relatórios bimestrais e quadrimestrais, publicados no quadro mural da Prefeitura Municipal, na 

internet na página www.queluz.sp.gov.br e em jornal de circulação local, 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 nominal e da dívida pública consolidada. 

 

1. RECEITA 

A Receita Orçamentária, que corresponde ao somatório das receitas correntes e às de capital, foi 

inicialmente prevista na Lei de Orçamento para o exercício de 2020 no montante de R$ 

41.379.300,00 (Quarenta e Um Milhões Trezentos e Setenta e Nove Mil e Trezentos reais). A receita 

arrecadada até o quadrimestre foi de R$ 23.731.750,15 (Vinte e Três Milhões Setecentos e Trinta e 

Um Mil Setecentos e Cinquenta Reais e Quinze Centavos). 

 

2. DESPESA 

Considerando todas as fontes de recursos, a Despesa Total Liquidada, até o 1º Quadrimestre de 

2020, apresentou uma execução inferior à Receita Total Realizada. Em valores acumulados, a 

correlação receita total / despesa total) demonstrou um superávit de R$ 10.971.780,80 (Dez Milhões 

Novecentos e Setenta e Um Mil Setecentos e Oitenta Reais e Oitenta Centavos)  

2.1 – RESTOS A PAGAR 

O saldo dos restos a pagar em 31/12/2019 era de R$ 2.599.613,14, foram pagos até o quadrimestre 

o valor de R$ 1.429.146,74, restando um saldo de R$ 1.170.466,40 de Restos a Pagar. 
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3. 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 e alienação de bens, e do 

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

e amortizações). No 1º quadrimestre de 2020, o resultado primário foi superavitário em R$ 

11.598.447,04. O desempenho favorável demonstra que as receitas fiscais foram suficientes para 

suportar integralmente as despesas fiscais. 

 

4. DESPESA DE PESSOAL E LIMITES DA LRF 

A despesa de Pessoal total, acumulada conforme metodologia adotada pelo Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, considerando somente o poder executivo, item mais significativo no conjunto 

das despesas fiscais, em relação à receita corrente líquida dos 12 últimos meses (maio/2019 a 

abril/2020) conforme estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal, está abaixo do limite 

prudencial de 51,30%, apresentando, respectivamente, o limite de comprometimento de 40,16%. 

 

5. DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  

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

2.616.219,00, o que corresponde a 15,99% da Receita de Impostos e Transferências de Impostos, já 

deduzidos os rendimentos da aplicação financeira. Observa-se, neste caso que o Município não 

atendeu o limite mínimo de 25% estabelecido pela Constituição Federal. 

Em relação ao FUNDEB, o município aplicou 85,73% do total dos recursos recebidos, sendo 67,78%                                                                      

com os profissionais do magistério.  

 

6. DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 

Os gastos com saúde atingiram o montante de R$ 4.514.783,00, estes valores correspondem uma 

aplicação de 9,81% sobre a receita de impostos e transferências constitucionais de impostos, já 

deduzidos os rendimentos da aplicação financeira.  

 

7. DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA 
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A Dívida Consolidada do Município de Queluz soma R$ 14.475.125,49. As determinações da 

Resolução nº 40 do Senado Federal, a qual disciplina que a Dívida Consolidada Líquida não poderá 

exceder a 120% da Receita Corrente Líquida de R$ 53.322.799,49, atingimos até o 1º quadrimestre 

de 2020 o limite de 27,15%, estando assim dentro do limite estabelecido. 

 

RESUMO DO APURADO 

Indicadores Apurado Referência 

Aplicação no Ensino 15,99% 25% 

Fundeb Magistério 85,73%  60% 

Aplicação na Saúde 9,81% 15% 

Despesa de Pessoal 40,16% 54% 

Dívida Pública 27,15% 120% 

 

Queluz, 27 de maio de 2020. 

 

 

Prefeitura Municipal de Queluz 

Secretaria de Finanças 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


