Demonstração das Metas Fiscais – 1º Quadrimestre 2021

Em cumprimento à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que estabelece
normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal no que se refere à execução
orçamentária e cumprimento das metas estabelecidas pela administração municipal, mais especificamente o
parágrafo quarto do artigo nono que determina que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o
Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em
audiência pública na comissão referida no parágrafo primeiro (§ 1o) do artigo cento e sessenta e seis (166)
da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais, excepcionalmente, neste
tempo de pandemia, devido ao coronavirus e considerando Decreto Municipal nº 12, de 18 de março do ano
2020, que, entre outros, restringe a aglomeração de pessoas, impossibilitando a realização de audiências
públicas, a demonstração e avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2021 foram
disponibilizadas no site oficial da Prefeitura de Lavrinhas. Desta forma foram demonstradas as receitas
arrecadadas no período, comparadas com a sua previsão, puderam ser demonstradas e analisadas as metas
de Resultado Primário e Resultado Nominal, também foi possível comparar as Metas e as Dívidas
Consolidadas do município, avaliar os índices legais de aplicação em despesas com pessoal, entre outros.
De acordo com os relatórios elaborados pelo Setor de Contabilidade e disponibilizados no site oficial, foi
demonstrado que a arrecadação prevista para o período de janeiro a abril de 2021 seria de R$ 9.325.911,88,
tendo sido arrecadado R$ 9.410.292,30, ficando acima da arrecadação prevista, no valor de R$ 84.380,42.
Demonstrou também que a despesa autorizada para o mesmo período seria na ordem de R$ 8.586.275,00 ,
mas a despesa empenhada alcançou o montante de R$ 8.295.879,48 e a despesa liquidada totalizou R$
7.400.156,81, ficando acima da receita realizada, causando um superávit na ordem de R$ 2.010.135,49, em
relação à despesa liquidada. Demonstrou ainda que a Receita Corrente Líquida apurada nos últimos doze
meses, ou seja, no período de maio de 2020 a abril de 2021, foi de R$ 27.243.817,54 e a despesa com
pessoal no mesmo período, atingiu a cifra de R$ 12.603.874,55, correspondente a 46,26% da Receita
Corrente Líquida. Também demonstrou que o Resultado Primário acumulado no mesmo período foi de R$
2.156.050,90 e o Resultado Nominal apurado foi de R$ -2.250.082,47. Demonstrou ainda a dívida
consolidada do município, composta de precatórios e um parcelamento de débitos com o Instituto Nacional
de Seguridade Social, totalizam R$ 1.362.684,03. Por fim, demonstrou que o saldo de restos a pagar
totalizam R$ 455.860,17, sendo todo o montante de restos processados. Estas são as informações extraídas
dos relatórios disponibilizados no site oficial do município de Lavrinhas, para que todos os munícipes
interessados tomem conhecimento.

Lavrinhas, 14 de maio de 2021

