Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO

Relatório de Gestão - Prefeito Municipal
Em atenção ao disposto no art. 113 da Resolução 544/2000 do TCE,
estamos enfocando alguns itens da gestão do Município de Arroio do Meio, no
exercício de 2018.
No tocante a receita municipal, temos que o valor estimado para o
exercício, na ordem de R$ 69.900.000,00, atingiu o valor de R$ 73.061.621,80.
Quanto à despesa, com autorização inicial de R$ 69.900.000,00, com a
abertura de créditos adicionais passou para R$ 76.252.303,75, sendo que o valor
empenhado no exercício atingiu o valor de R$ 70.214.985,82.
Portanto, comparando-se o valor da receita arrecadada com a despesa
empenhada, temos como resultado orçamentário do exercício, um superávit da ordem de R$ 2.846.635,98.
Quanto ao cumprimento dos gastos constitucionais de Educação e Saúde, para uma arrecadação base de R$ 55.317.278,52 e R$ 55.317.278,52, respectivamente, gastamos R$ 14.753.171,48, ou seja, 26,67% no MDE e R$
13.040.631,16, ou 23,57%, na área da saúde, estando ambos os gastos dentro dos
limites constitucionais.
Durante o exercício não ocorreram antecipações de receita de tributos e em
nenhum momento assumiu-se obrigação a terceiros sem prévia autorização orçamentária. Também se cumpriu o estabelecido no art. 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) no que tange a efetiva arrecadação dos impostos municipais, com
ações concretas de ampla divulgação para a quitação dos tributos de 2018 e referente aos devedores inscritos no livro da dívida ativa de anos anteriores, tomando
todas as medidas cabíveis quando do não pagamento.
Por fim, cumpriu-se o estabelecido na LRF no que compreende os
gastos com pessoal, com um total de 40,12% sobre a Receita Corrente Líquida
apurada ao final do exercício (R$ 65.755.810,67). Também foram publicados, no
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mural do centro administrativo municipal e em meio eletrônico, todos os Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária (bimestralmente) e Relatório de Gestão
Fiscal (semestralmente). Foram realizadas também audiências públicas quadrimestrais para avaliação das metas fiscais fixadas para exercício de 2018 na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Arroio do Meio, 17 de janeiro de 2019.

Klaus Werner Schnack,
Prefeito Municipal
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