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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 
 

O Poder Legislativo do Município de Quevedos elaborou o Relatório de 

Gestão Fiscal - RGF relativo ao quadrimestre que tem como mês de referência o 

mês de dezembro do Exercício de 2005, nos termos do que prevê os Artigos 52 a 55 

da LC nº 101, de 5.5.2000. 

O Relatório demonstra, conforme Demonstrativo Detalhado das Despesas 

com Pessoal, que esta alcançou, no período de apuração, o montante de R$ 

108.230,79 (cento e oito mil, duzentos e trinta reais e setenta e nove centavos), 

perfazendo, em relação à Receita Corrente Líquida - RCL do mesmo período de R$ 

4.704.118,22 (quatro milhões, setecentos e quatro mil, cento e dezoito reais), sendo 

os 2,30% (dois vírgula trinta por cento) relativos aos ativos e 0% (zero por cento) 

aos inativos. Considerando que o limite estabelecido pela LC nº 101/2000 é de 6% 

(seis por cento), verifica-se o enquadramento ao limite legal. 

O endividamento do Município, em cotejo com os limites que trata a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, obteve a seguinte posição: 

a) a dívida consolidada corresponde a 2,18% (dois vírgula dezoito por cento) da 

RCL, compondo-se em 2,18% (dois vírgula dezoito por cento) na dívida 

consolidada por contratos e 0% (zero por cento) na dívida consolidada por 

títulos, portanto, abaixo dos limites definidos pela Resolução do Senado 

Federal nº 40/2001; 

b) não houve concessão de garantias no Exercício de 2005; 

c) não houve operações de crédito no Exercício de 2005; 

d) não houve operações de crédito por antecipação de receita orçamentária - 

ARO – neste Exercício de 2005. 

 

  No último quadrimestre do mandato: 

No exercício que se encerra, na data de 31.12.2005, foram inscritos em 

restos a pagar R$ 1.747,11 (um mil, setecentos e quarenta e sete reais e onze 

centavos), tendo, em contrapartida, no grupo contábil do ativo financeiro 



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEVEDOS 
Rua Humaitá, 69 – Fones (55) 3279 1077/1101 - - FAX: (55) 3279 1033 – Ramal 203 

CEP: 98.140-000 – Quevedos/RS 

 
 

disponibilidades o valor de R$ 5.517,17 (cinco mil, quinhentos e dezessete reais e 

dezessete centavos) e no grupo de contas vinculado em Conta Corrente Bancária 

R$ 5.517,17 (cinco mil, quinhentos e dezessete reais e dezessete centavos). 

Por fim, no que tange à análise deste Relatório, o Poder Legislativo atingiu a 

plena regularidade perante a LRF.  

 

 Quevedos/RS, 10 de Fevereiro de 2006. 

 

 

Ver. Cláudio Chaves Maia - Chefe do Poder Legislativo em 2005. 

 

Airton Atílio Aléssio – CRC/RS n° 36.542 - Responsável pela Administração 
Financeira 

 
Celso de Jesus Alves Bueno – Responsável pelo Controle Interno da Câmara de 
Vereadores – Decreto Municipal nº 398 de 2.5.2005. 

 
 

 


