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1-INTRODUÇÃO

A presente pesquisa em tela,visa demonstrar de forma analítica a queda
na arrecadação municipal referente ao município de Osório, o tema escolhido
fora citado devido ao grande esforço para adequação municipal a crise de ordem
financeira a que se encontram as esferas estadual e federal, sendo de grande
importância os gestores encontrarem alternativas para contornar a crise sem
perder a qualidade do gasto público e a garantia das políticas municipais.
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2- OBJETIVOS

O projeto em tese tipifica analiticamente quais as receitas correntes
deu-se a queda, faz um comparativo entre três exercícios anteriores com o
atual em um cenário de receita projetada e arrecadada, cita objetivamente
em moeda corrente a redução, descreve em percentual a redução da mesma,
o projeto elencado visa demonstrar a população onde ocorrera a maior queda
sob o enfoque orçamentário.
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3- JUSTIFICATIVA

A realização do projeto de pesquisa é de sua importância tendo em
vista o cenário pessimista de crise em que vive os municípios brasileiros, tal
relevância social do problema a ser investigado é citado na pesquisa, e
servira de ferramenta na tomada de decisões por parte do gestor na
preocupação na qualidade do gasto público e na adequação de novas ações
voltadas para o enxugue da máquina pública.
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4- METODOLOGIA

Transferências Correntes-2016

No grupo das Transferências Correntes, as Transferências da União
arrecadaram R$ 51.807.828,78 representando 92,75% da projeção para o
período, e as Transferências do Estado arrecadaram R$ 39.156.756,80
representando 148,58% do programado para o período.Dos valores
repassados ao Estado, 25% é destinado aos Municípios com base no IPM
-Índice de Participação dos Municípios que, no caso do Município de Osório,
é atualmente de 0,426329.
A cota-parte do ICMS no período em análise, realizou R$
32.127.799,51 atingindo 180,88% da previsão para o quadrimestre ou seja,
uma arrecadação a maior na ordem de 80,88% sobre o projetado, cabendo
ressaltar que tal projeção fora elencada na peça orçamentária de 2016 com
medida de cautela, em um cenário pessimista de crise com escassez de
recursos da união e estado.
O total das transferências correntes foi de R$ 113.057.818,29
representando 108,10% do valor programado no período que era de R$
104.586.269,00.
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Transferências Correntes-2015

No grupo das Transferências Correntes, as Transferências da União
arrecadaram R$ 56.977.087,41 representando 115,70% da projeção para o
período e as Transferências do Estado arrecadaram R$ 46.997.098,55
representando 110,81% do programado para o período. Dos valores
repassados ao Estado, 25% é destinado aos Municípios com base no IPMÍndice de Participação dos Municípios que, no caso do Município de Osório, é
atualmente é de 0,575233.
A cota-parte do ICMS no período em análise, realizou R$
40.073.111,92 atingindo 117,86% da previsão para o quadrimestre ou seja
uma arrecadação a maior na ordem de 17,86% sobre o projetado.As
Transferências Multigovernamentais, no caso do Município composta
exclusivamente pelo FUNDEB (Fundo do Desenvolvimento da Educação
Básica) atingiram R$15.404.371,28 representando 103,46% do valor previsto
para o período de R$ 14.889.789,00 e as Transferências de Convênios
arrecadaram o valor de R$ 6.681.580,63, sendo 106,22% do programado
para o período.
O total das transferências correntes foi de R$ 126.060.137,87
representando 111,72% do valor programado no período que é de R$
112.838.197,71
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Transferências Correntes-2014

No grupo das Transferências Correntes, as Transferências da União
arrecadaram R$ 58.587.790,04 representando 143,52 % da projeção para
o período e as Transferências do Estado arrecadaram R$ 60.339.413,79
representando 81,68% do programado para o período. Dos valores
repassados ao Estado, 25% é destinado aos Municípios com base no IPM
- Índice de Participação dos Municípios que, no caso do Município de
Osório, é atualmente de no exercício de 2014 é de 0,776148.
A cota-parte do ICMS no período em análise, realizou R$
50.210.319,05 atingindo 75,63 % da previsão para o quadrimestre ou seja
uma arrecadação a menor na ordem de 24,37% e de R$ 16.176.519,95
sobre o projetado. As Transferências Multigovernamentais, no caso do
Município composta exclusivamente pelo FUNDEB (Fundo do
Desenvolvimento da Educação Básica) atingiram R$ 5.382.207,22
representando 104,98 % do valor previsto para o período de R$
13.700.579,00 e as Transferências de Convênios arrecadaram o valor de
R$ 7.488.786,97, sendo 71,87 % do programado para o período.
O total das transferências correntes foi de R$ 138.691.926,20
representando 102,06% do valor programado no período que é de R$
135.888.444,97.
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Transferências Correntes -2013

No grupo das Transferências Correntes, as Transferências da União
arrecadaram R$ 61.365.092,43 representando 155,69% da projeção para o
período e as Transferências do Estado arrecadaram R$ 78.933.347,96
representando 107,97% do programado para o período. Dos valores
repassados ao Estado, 25% é destinado aos Municípios com base no IPM Índice de Participação dos Municípios que, no caso do Município de Osório, é
atualmente de 1,193948 no exercício de 2013.
A cota-parte do ICMS no período em análise, realizou R$
71.961.576,84 atingindo 108,39% da previsão para o quadrimestre ou seja
uma arrecadação a maior na ordem de 8,39% sobre o projetado. As
Transferências Multigovernamentais, no caso do Município composta
exclusivamente pelo FUNDEB (Fundo do Desenvolvimento da Educação
Básica) atingiram R$ 13.079.165,89 representando 111,70% do valor previsto
para o período de R$ 11.708.797,00 e as Transferências de Convênios
arrecadaram o valor de R$ 5.338.570,39, sendo 104,29% do programado
para o período.
O total das transferências correntes foi de R$ 158.716.176,67
representando 128,53% do valor programado no período que é de R$
123.485.757,00
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Medidas alcançadas conforme dados extraídos dos SITE tce/rs com os
mesmos verificados por meio do programada SIAPC/PAD por exercício
consolidado da receita de Royalties. A pesquisa deu-se nos anos de 2013
até 2016 conforme tabela abaixo listada.
Observa-se nos dados citados que, entre 2013 a 2016 ocorrera uma
queda expressiva de R$ 17.135.306,69.Cumpre salienta que a receita de
Royalties “são a compensação financeira dada pelas empresas que fazem a
exploração por eventuais danos ambientais que podem ser causados durante o
processo de extração”.

No Brasil, os royalties são pagos ao Governo Federal, havendo
também participações especiais, que são diferentes dos royalties e
dependem da produção e rentabilidade de cada lugar de extração.
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Medidas alcançadas conforme dados extraídos dos SITE tce/rs com os
mesmos verificados por meio do programada SIAPC/PAD por exercício
consolidado da receita de ICMS. A pesquisa deu-se nos anos de 2013 até
2016 conforme tabela abaixo listada.
Observa-se nos dados citados que, entre 2013 a 2016 ocorrera uma
queda expressiva de R$ 29.436.863,65.Cumpre salienta que a receita de
ICMS através do IPM “Representa um índice percentual pertencente a cada
município a ser aplicado no montante representado pelos 25% da
arrecadação do ICMS (Imposto sobre operações relativas à circulação de
mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e comunicação) pertencente ao município. Este índice que
viabiliza o Estado a entregar as parcelas da receita tributária, prevista na CF
(Constituição Federativa) e pertencentes aos municípios.”
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