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RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO SOBRE A GESTÃO DO MUNICÍPIO, INCLUINDO O DESEMPENHO DA 

ARRECADAÇÃO CONFORME ART. 58 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.

Conforme prevê o Artigo 113 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Contas, encaminho o 

Relatório sobre a gestão das atividades públicas realizadas no Município, relativo ao exercício de 2017, no que se 

refere à Administração Direta.

1 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A demonstração dos efeitos da receita e da despesa pública sobre o orçamento e sobre o 

Patrimônio, por serem fartamente abordadas nos demonstrativos orçamentários e contábeis anexos na presente 

Prestação de Contas, deixa de ser reproduzida.

1.1) Limites de despesas com pessoal, endividamento e despesa com terceiros.

O presente item deixa de ser abordado por já constituir em processo próprio da Gestão Fiscal e 

encaminhado ao Tribunal no período correspondente, juntamente com o Sistema para Informações e Auditoria para 

Prestação de Contas - SIAPC relativos ao exercício de 2017.

2 – DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL - PPA

O cumprimento dos programas de governo e suas ações alcançaram, no exercício que se 

encerrou em 31-12-2017, a execução orçamentária demonstrada no relatório do percentual Empenhado por Dotação, 

em anexo.

2.1 – DAS PRINCIPAIS REALIZAÇÕES EM 2017

Entre as principais realizações de obras e serviços disponibilizados a sociedade, destacam-se as  

recuperação e reposição de calçamento, colocação de PVS e asfalto nas vias municipais, reformas e ampliação de 

Escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental  e a revitalização da Beira Mar.                           

3 – DAS INFORMAÇÕES SOBRE VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS

3.1) RECURSOS APLICADOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE, INCLUINDO OS 

RECURSOS DO FUNDEB

No exercício em análise foram gastos no MDE R$ 38.137.202,25 provenientes do repasse previsto 

no Art. 212 da CF/88, o que corresponde a 28,57% da receita resultante de impostos, do PLUS do FUNDEB, e dos 

rendimentos da MDE e FUNDEB, Anexo relatório da Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação - MDE + 

FUNDEB.

3.2) RECURSOS APLICADOS NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASPS
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No exercício em análise, a execução orçamentária demonstrou a aplicação de R$ 31.299414,92 

nas Ações e Serviços Públicos de Saúde,  representando 23,45% das Receitas base de cálculo da ASPS,  Anexo 

relatório da Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS)

4 – DO DESEMPENHO DA ARRECADAÇÃO CONFORME ART. 58 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

A Receita orçamentária teve o seguinte desempenho no exercício que se encerrou conforme 

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

4.1 - Análise quanto ao desempenho da arrecadação:

4.1.1-Quanto às receitas tributárias:

A diferença entre a previsão e a execução da Receita Tributária deve-se:

a) Excesso de arrecadação da receita de IPTU.

b) Uma arrecadação à maior sobre a receita de IRRF de rendimentos do trabalho.

c) Arrecadação de multa e juros de dívida ativa de IPTU e da Receita de Dívida Ativa.

d) Uma arrecadação a maior sobre a receita de taxas.

4.1.1.1 – Medidas no sentido de recuperação de créditos tributários

Destacamos que as ações implementadas pelo Município no sentido de fiscalização tributária 

foram as seguintes:

a) Intensificação da fiscalização de estabelecimentos comerciais através de agentes de fiscalização e 

arrecadação;

  

4.1.1.2 – Medidas Judiciais no sentido de recuperação de créditos tributários

 O Município mantém em torno de 25.000 (vinte mil) ações judiciais para a recuperação dos 

créditos fiscais de IPTU, ISSQN e Taxa de Localização.

Das Ações Judiciais impetradas, destaca-se que as mesmas encontram-se em tramitação nas 1ª e 

2ª Varas da Comarca de Capão da Canoa. 

4.1.2 - Quanto às receitas de capital

                                      As receitas de capital, embora não previstas na peça orçamentária anual, vinculadas à 

convênios de repasse dos governos Estadual e Federal para execução de projetos, foram responsáveis por 0,47% da 

arrecadação do exercício, totalizando R$ 941.043,25  
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Por fim, destacamos que todas as ações desenvolvidas estão retratadas nas demonstrações 

contábeis e orçamentárias e os aspectos mais relevantes da execução orçamentária encontram-se apresentadas nesta 

exposição circunstanciada. Todavia, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos e apresentação de 

documentos que se façam necessários como cumprimento do mandamento constitucional de prestar contas.

Capão da Canoa, 31 de janeiro de 2018.

Amauri Magnus Germano

 Prefeito Municipal

Éder Costa Bórba

TC CRC/RS 37762


