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GOVERNADORIA - CASA CIVIL  
MENSAGEM N° 225, DE 30 DE OUTUBRO DE 2019.

 
EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MEMBROS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA:
 
Tenho a honra de submeter à elevada apreciação e deliberação dessa Ínclita Assembleia Legislativa, nos termos do

inciso III do artigo 65 da Constituição do Estado, o anexo Projeto de Lei que “Estima a receita e fixa a despesa do Estado de
Rondônia para o exercício financeiro de 2020.”.

 
Nobres Deputados, a presente propositura está em consonância com as Diretrizes Orçamentárias para o ano de

2020, constantes na Lei n° 4.535, de 17 de julho de 2019, bem como as disposições da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de
1964 e da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, as quais estabelecem normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal.

 
Ressalto, que o Projeto de Lei em Anexo compreende o Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social, abrangendo

todos os Poderes do Estado, Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta.
 
Ademais, a Lei Orçamentária Anual concretiza o que se planejou no Plano Plurianual, em conformidade com as

diretrizes estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
 
Desta forma, do mesmo modo em que se elabora o PPA e a LDO, também são definidas políticas, diretrizes e

metas de governo para o exercício fiscal de 2020, por meio do orçamento anual, ou seja, o elo entre o que se planejou e o que se
pretende executar, visando, sobretudo, o resultado dos programas de governo, mediante execução de metas físicas e financeiras
na forma proposta.

 
Destaco, que o presente Projeto de Lei observa rigorosamente os princípios norteadores da administração pública,

em especial, o da transparência, eficiência, eficácia, efetividade, da economicidade e com o compromisso do Governo do Estado
com a sociedade, visando, sobretudo, buscar o equilíbrio das contas públicas, melhorar a economia e qualificar os serviços
prestados pelo Estado em favor do social, em que os desafios de cada exercício precisam ser superados. Assim, o fomento visa
ainda o incentivo à competitividade dos diversos setores produtivos, investimentos tecnológicos, promoção de desenvolvimento
inclusivo, aumentos de oportunidades, diminuição da pobreza e da miséria, gestão ambiental eficiente e modernização estrutural
da administração pública.

 
Considerando que cabe ao administrador público fazer o que é determinado por lei, a materialização das políticas

públicas do Governo com a sociedade rondoniense está perpetuada no presente Projeto de Lei, assegurando constitucionalmente
os benefícios por meio dos programas e ações nele contidos, com objetivo de refletir a responsabilidade deste, em agregar a
regionalização da economia; proporcionar o desenvolvimento mais justo; equilibrar o Produto Interno Bruto - PIB e a qualidade
do Índice de Desenvolvimento Humano - IDH, para promover condições de vida adequadas aos rondonienses.

 
SITUAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA DO ESTADO

 
Apresento a seguir, em atendimento ao que preceitua o inciso I do artigo 22 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de

março de 1964, exposição circunstanciada da situação econômica financeira do Estado de Rondônia, no exercício de 2019:
 

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019
 
A Lei n° 4.455, de 07 de janeiro de 2019, estimou a Receita e fixou a Despesa do Estado para o exercício de 2019,

em R$ 8.189.773.479,00 (oito bilhões, cento e oitenta e nove milhões, setecentos e setenta e três mil, quatrocentos e setenta e
nove reais), acima da receita apurada em 2018, que somou o total de R$ 7.745.399.904,16 (Sete bilhões, setecentos e quarenta e
cinco milhões, trezentos e noventa e nove mil, novecentos e quatro reais e dezesseis centavos), isto é, cresceu 3,65% (três
inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento).

 

DESDOBRAMENTO DA RECEITA

DESCRIÇÃO PREVISÃO INICIAL

Em reais



31/10/2019 SEI/ABC - 8599319 - Mensagem

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=9754398&in… 2/15

 

RECEITAS CORRENTES 7.537.112.479

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 4.610.331.000

Receita de contribuições 386.245.479

Receita patrimonial 309.492.000

Receita de serviços 265.605.000

Transferências correntes 3.956.788.000

Outras receitas correntes 232.810.000

Deduções da Receita Corrente (2.224.159.000)

RECEITA DE CAPITAL 324.900.000

Operações de crédito 174.068.000

Transferências de capital 150.832.000

  

RECEITA CORRENTE INTRA-ORÇAMENTÁRIA 327.761.000

Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias 327.761.000

  

RECEITA TOTAL 8.189.773.479
            Fonte: LOA 2019 (Lei 4.455 de 07/01/2019)

 
DESDOBRAMENTO DA DESPESA

 
A despesa fixada no exercício de 2019 foi de R$ 8.189.773.479,00 (oito bilhões, cento e oitenta e nove milhões,

setecentos e setenta e três mil, quatrocentos e setenta e nove reais), quando em 2018, a despesa realizada foi de R$
7.526.529.882,12 (Sete bilhões, quinhentos e vinte e seis milhões, quinhentos e vinte e nove mil, oitocentos e oitenta e dois reais
e doze centavos), registrando assim um acréscimo de 8,81% (oito inteiros e oitenta e um centésimos por cento), conforme
desdobramentos nos quadros a seguir:

 

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Em reais

DESPESA PREVISÃO INICIAL

DESPESAS CORRENTES 6.987.569.979

      Pessoal e Encargos Sociais 4.526.376.982

      Juros e Encargos da Dívida 73.505.724

      Outras Despesas Correntes 2.387.687.273

DESPESAS DE CAPITAL 914.543.557

      Investimentos 764.681.970

      Inversões Financeiras 10.646.390

      Amortização da Dívida 139.215.197
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Reserva de Contingência 287.659.943

TOTAL DA DESPESA 8.189.773.479
               Fonte: LOA 2019 (Lei 4.455 de 07/01/2019)

 

DESPESA FIXADA POR PODER E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 

PODER/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO VALOR

PODER LEGISLATIVO 396.974.000

Assembleia Legislativa - ALE 238.654.000

Tribunal de Contas do Estado - TCE 155.398.000

Fundo de Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - FDI/TC 2.922.000

PODER JUDICIÁRIO 905.482.000

Tribunal de Justiça - TJ 685.540.000

Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários - FUJU 94.801.000

Precatórios 125.141.000

MINISTÉRIO PÚBLICO 294.313.557

Ministério Público - MP 284.413.557

Fundo de Desenvolvimento Institucional do Ministério Público de Rondônia - FUNDIMPER 9.600.000

Fundo de Reconstituição de Bens Lesados - FRBL 300.000

DEFENSORIA PÚBLICA 74.161.000

Defensoria Pública do Estado de Rondônia - DPE 66.647.000

Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia - FUNDEP 7.514.000

PODER EXECUTIVO 6.518.842.922

Administração Direta 3.637.551.891

Procuradoria Geral do Estado - PGE 42.363.000

Superintendência Estadual de Turismo - SETUR 1.951.000

Controladoria Geral do Estado - CGE 6.799.000

Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura - SEDI 3.553.000

Superintendência Estado para Resultados - EPR 13.464.000

Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos - SUGESP 164.440.000

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG 285.240.266

Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas - SEGEP 34.263.000

Superintendência Estadual de Compras e Licitação - SUPEL 8.184.000

Superintendência Estadual de Patrimônio e Regularização Fundiária - SEPAT 2.497.000
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Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN 212.201.000

Recursos Sob a Supervisão da SEFIN - RS - SEFIN 311.605.000

Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC 810.870.093

Polícia Civil - PC 7.707.000

Corpo de Bombeiro Militar - CBM 2.323.000

Polícia Militar - PM 15.076.000

Superintendência de Polícia Técnico-Científica - POLITEC 750.000

Secretaria de Estado da Educação - SEDUC 1.264.145.533

Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - SEJUCEL 11.808.000

Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro - HBAP 414.000

Complexo Hospitalar Regional de Cacoal - COHREC 414.000

Hospital e Pronto Socorro João Paulo II - HEPSJP II 414.000

Policlínica Osvaldo Cruz - POC 414.000

Centro de Medicina Tropical do Estado de Rondônia - CEMETRON 414.000

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM 34.982.000

Secretaria de Estado da Agricultura - SEAGRI 107.202.000

Secretaria de Estado de Justiça - SEJUS 256.943.000

Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social - SEAS 37.115.000

Fundos 2.072.030.850

Fundo Especial de Modernização da Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia - FUMORPGE 7.256.000

Fundo de Investimento e Desenvolvimento Industrial do Estado de Rondônia - FIDER 14.116.000

Fundo Previdenciário do IPERON - FPIPERON 454.916.479

Fundo Previdenciário Capitalizado do IPERON - FUNPRECAP 275.879.443

Fundo Especial de Regularização Fundiária Urbana - FRFUR 103.000

Fundo para Infraestrutura de Transporte e Habitação - FITHA 141.431.000

Fundo de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Administração Tributária - FUNDAT 2.809.000

Fundo Especial de Reequipamento Policial -FUNRESPOL 2.165.000

Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar - FUNESBOM 8.929.000

Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento da Polícia Militar do Estado - FUMRESPOM 849.000

Fundo Estadual de Desenvolvimento da Cultura - FEDEC 1.000.000

Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes - FESPREN 600.000

Fundo Estadual de Saúde - FES 1.091.032.928

Fundo Especial de Proteção Ambiental - FEPRAM 8.925.000

Fundo de Apoio à Cultura do Café em Rondônia - FUNCAFÉ 36.000
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Fundo Estadual de Sanidade Animal - FESA 16.664.000

Fundo de Inv. e Apoio ao Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado - PROLEITE 9.842.000

Fundo Penitenciário - FUPEN 15.048.000

Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza de Rondônia - FECOEP 17.895.000

Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS 613.000

Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUNEDCA 110.000

Fundo Estadual de Defesa do Consumidor - FUNDEC 311.000

Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa - FEDIPI 500.000

Fundo Estadual dos Direitos da Mulher - FUNEDM 1.000.000

Fundações e Autarquias 809.260.182

Junta Comercial do Estado de Rondônia - JUCER 8.822.000

Instituto de Pesos e Medidas - IPEM 6.701.000

Departamento Estadual de Estradas, Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos - DER 224.737.401

Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia - AGERO 1.375.000

Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Cientificas, Tecnológicas e a Pesquisa
do Estado de Rondônia - FAPERO 3.155.000

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos - IPERON 31.444.000

Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN 247.867.000

Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional - IDEP 8.709.000

Fundação Cultural do Estado de Rondônia - FUNCER 5.700.000

Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado - FHEMERON 34.304.000

Centro de Educação Técnica Profissional da Área de Saúde - CETAS 2.580.000

Agência Estadual de Vigilância e Saúde - AGEVISA 19.909.781

Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON 93.681.000

Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia - EMATER 91.359.000

Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo - FEASE 28.916.000

TOTAL 8.189.773.479,00
                Fonte: LOA 2019 (Lei 4.455 de 07/01/2019)
 

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 2019

DA RECEITA
 

Até 31 de agosto de 2019, a Receita total atualizada corresponde a R$ 8.199.273.764,31 (oito bilhões, cento e
noventa e nove milhões, duzentos e setenta e três mil, setecentos e sessenta e quatro reais e trinta e um centavos), considerando
todas as fontes de recursos registradas, representando um acréscimo de 0,12% (doze décimos por cento), em relação à dotação
inicial. No período, o total apurado soma-se R$ 5.445.441.179,29 (cinco bilhões, quatrocentos e quarenta e cinco milhões,
quatrocentos e quarenta e um mil, cento e setenta e nove reais e vinte e nove centavos), o que corresponde a 66,41% (sessenta e
seis inteiros e quarenta e um centésimos por cento), quando comparada à previsão atualizada. Em relação ao mesmo período de
2018, nota-se um acréscimo de 7,37% (sete inteiros e trinta e sete centésimos por cento).
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Vejamos o desempenho no período das principais contas e subcontas da Receita, apurada no período em

referência:
 

RECEITAS CORRENTES
 

Esta categoria é composta pelas receitas tributárias, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de
serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos monetários recebidos de outras pessoas de direito público ou privado,
quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.

 
As Receitas Correntes Brutas, exceto as Intraorçamentárias, perfazem seu saldo arrecadado de R$

6.767.455.058,85 (seis bilhões, setecentos e sessenta e sete milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, cinquenta e oito reais
e oitenta e cinco centavos), destacando-se do montante auferido; as tributárias e as de transferências correntes.

 
Ressalta-se ainda, que as Receitas Correntes Intraorçamentárias correspondem a R$ 219.917.160,60 (duzentos e

dezenove milhões, novecentos e dezessete mil, cento e sessenta reais e sessenta centavos), efetivamente arrecadadas até o
período.

 
RECEITA DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

 
Referente à categoria econômica corrente, as originadas de receita líquida de impostos, taxas e contribuições de

melhoria, destacam-se pela relevância e pelo montante significativo de R$ 2.037.869.400,34 (dois bilhões, trinta e sete milhões,
oitocentos e sessenta e nove mil, quatrocentos reais e trinta e quatro centavos), representando 69,58% (sessenta e nove inteiros e
cinquenta e oito centésimos por cento) da previsão atualizada, e com 10% (dez por cento) de acréscimo, quando comparada à
apurada no mesmo período de 2018.
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O ICMS, principal imposto sobre vendas do Brasil instituído pela reforma tributária de 1988, considerado o maior
componente das receitas tributárias, teve realização de 71,46% (setenta e um inteiros e quarenta e seis centésimos por cento),
sobre a previsão atualizada, representando um montante líquido de R$ 1.573.680.635,72 (um bilhão, quinhentos e setenta e três
milhões, seiscentos e oitenta mil, seiscentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos).

 
Quanto ao Imposto de Renda arrecadado, como a segunda maior Fonte da Receita Tributária, o montante

apurado é de R$ 257.429.258,59 (duzentos e cinquenta e sete milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, duzentos e
cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) perfazendo um percentual de 59,25% (cinquenta e nove inteiros e vinte e
cinco centésimos por cento) do orçamento previsto atualizado e um acréscimo de 4% (quatro por cento), em relação ao mesmo
período de 2018.

 
O terceiro maior componente do conjunto de receitas tributárias é representado pelo IPVA, previsto para 2019,

líquido,  na ordem de R$ 149.398.400,00 (cento e quarenta e nove milhões, trezentos e noventa e oito mil e quatrocentos reais),
ao final do período aqui analisado, o valor arrecadado líquido é de R$ 97.312.550,81 (noventa e sete milhões, trezentos e doze
mil, quinhentos e cinquenta reais e oitenta e um centavos), o que representa 65,14% (sessenta e cinco inteiros e quatorze
centésimos por cento) do total previsto para o exercício corrente e, em relação ao exercício anterior, registra um acréscimo de
3% (três por cento), conforme dados extraídos do SIAFEM.

 
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

 
Outra fonte de receita importante para o desenvolvimento do Estado são as Transferências Correntes,

representando aproximadamente 41,66% (quarenta e um inteiros e sessenta e seis centésimos por cento), da Receita Atualizada,
no total de R$ 3.416.034.427,23 (três bilhões, quatrocentos e dezesseis milhões, trinta e quatro mil, quatrocentos e vinte e sete
reais e vinte e três centavos). Deste montante, até o período, o Estado arrecadou o montante líquido de R$ 2.347.832.435,24
(dois bilhões, trezentos e quarenta e sete milhões, oitocentos e trinta e dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e
quatro centavos), representando 68,73% (sessenta e oito inteiros e setenta e três centésimos por cento) do total atualizado e
comparado com o mesmo período de 2018, registra-se um acréscimo de 6,63% (seis inteiros e sessenta e três centésimos por
cento).

 
O Fundo de Participação dos Estados - FPE - principal fonte das Transferências Correntes, contribuiu até agosto

com o valor de R$ 1.879.921.932,34 (um bilhão, oitocentos e setenta e nove milhões, novecentos e vinte e um mil, novecentos e
trinta e dois reais e trinta e quatro centavos), tendo seu percentual de realização, atingido o patamar do montante atualizado,
correspondente a 71,32% (setenta e um inteiros e trinta e dois centésimos por cento), registrando um aumento de 7,64% (sete
inteiros e sessenta e quatro por cento), em relação ao mesmo período de 2018, conforme retrata o quadro a seguir:
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Ainda sobre as Transferências Correntes, outra fonte denomina-se de "Transferências FUNDEB", com
arrecadação no valor de R$ 555.180.700,21 (quinhentos e cinquenta e cinco milhões, cento e oitenta mil, setecentos reais e vinte
e um centavos) e representa o segundo grupo mais significativo das Transferências Correntes. Refere-se, basicamente, ao retorno
para aplicação no ensino fundamental. Tal receita, até agosto de 2019, atingiu 70,33% (setenta inteiros e trinta e três centésimos
por cento) de índice de realização.

 
RECEITAS DE CAPITAL

 
As Receitas de Capital, cujo percentual de realização atingiu 9,53% (nove inteiros e cinquenta e três centésimos

por cento), da receita prevista é inferior ao mesmo período de 2018 em 72,6% (setenta e dois inteiros e seis décimos por cento).
Esta conta não depende da ação fiscal do Estado. Trata-se, quase na sua totalidade, de valores provenientes de Transferências da
União e principalmente de Operações de Créditos, como maior fonte, devidamente detalhadas no quadro abaixo:

 
 

DAS DESPESAS
 
O Balanço Orçamentário da Despesa é composto pelas despesas correntes, despesas de capital e reserva de

contingência. A previsão inicial da despesa é aquela definida na Lei Orçamentária de 2019, no montante de R$ 8.189.773.479,00
(oito bilhões, cento e oitenta e nove milhões, setecentos e setenta e três mil, quatrocentos e setenta e nove reais), que até agosto,
após suplementações legais atingiu o valor de R$ 8.493.469.793,46 (oito bilhões, quatrocentos e noventa e três milhões,
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quatrocentos e sessenta e nove mil, setecentos e noventa e três reais e quarenta e seis centavos) registrando um acréscimo de
3,71% (três inteiros e setenta e um centésimos por cento). Deste montante, até o mês agosto, o Estado liquidou despesa no valor
de R$ 4.424.758.772,69 (quatro bilhões, quatrocentos e vinte e quatro milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, setecentos e
setenta e dois reais e sessenta e nove centavos), aproximadamente 52,10% (cinquenta e dois inteiros e dez décimos por cento) do
total autorizado e, comparando com o mesmo período de 2018, conforme demonstrativo a seguir, verifica-se um acréscimo de
2,27% (dois inteiros e vinte e sete centésimos por cento), porém, o valor realizado ficou abaixo da Receita arrecada (R$
5.445.441.179,29) no período, demonstrando que o desempenho dos gastos está compatível com o efetivo controle das contas
públicas:

 

Balanço Orçamentário da Despesa R$ 1,00

 

Despesas Dotação Atualizada
2019

Realizada (liquidado) - Janeiro a Agosto

2019 %
Realização 2018 %

Variação

Despesas Correntes (exceto
intraorçamentárias)        6.919.190.995        4.022.187.122          

58,13
     

3.759.343.459        6,99

Pessoal e Encargos             4.328.115.577          2.792.018.167          
64,51

       
2.597.994.679         7,47

Juros e Encargos da Dívida                116.906.370               96.892.542          
82,88

            
36.631.877     164,50

Outras Despesas Correntes             2.474.169.048          1.133.276.413          
45,80

       
1.124.716.903         0,76

Despesas
intraorçamentárias correntes           299.097.275           198.765.828          

66,46
        

169.858.473      17,02

      

Despesas de Capital (exceto
intraorçamentárias)           986.361.867           203.805.823          

20,66
        

397.391.476
   

(48,71)

Investimentos                787.003.129                   80.227.398          
10,19

          
317.949.923

    
(74,77)

Inversões Financeiras                     8.447.987                                    -                 -                
4.558.782

  
(100,00)

Amortizações da Dívida                190.910.751                 123.578.424          
64,73

            
74.882.772       65,03

Outras Despesas de Capital                               
-    

Despesas
intraorçamentárias Capital               1.159.713                            -                 -                           

-   

Reserva de Contingência                  37.433.000                            -      

Reserva do RPPS                250.226.943     

Total das Despesas        8.493.469.793        4.424.758.773          
52,10

     
4.326.593.409        2,27

      

Fonte: GPG/SEPOG - SIAFEM/RO   

 
Da mesma forma, vejamos a movimentação das contas e subcontas da despesa, até agosto do corrente ano e seu

resultado:
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DESPESAS CORRENTES
 

Esta categoria econômica registra as despesas de caráter permanente e continuado da atividade governamental, ou
seja, corresponde cerca de 84,99% (oitenta e quatro inteiros e noventa e nove centésimos por cento), da dotação atualizada. Até
agosto de 2019, liquidou-se o valor de R$ 4.220.952.949,83 (quatro bilhões, duzentos e vinte milhões, novecentos e cinquenta e
dois mil, novecentos e quarenta e nove reais e oitenta e três centavos), representando 58,48% (cinquenta e oito inteiros e
quarenta e oito centésimos por cento) do valor fixado para o exercício, representando um acréscimo de 7,43% (sete inteiros e
quarenta e três centésimos por cento), comparando com o mesmo período de 2018.

 
As despesas com Pessoal e Encargos Sociais totalizaram R$ 2.792.018.167,09 (dois bilhões, setecentos e noventa

e dois milhões, dezoito mil, cento e sessenta e sete reais e nove centavos), correspondendo a 64,65% (sessenta e quatro inteiros e
sessenta e cinco centésimos por cento) do valor atualizado para o exercício.

 
Os Juros e Encargos da Dívida, que englobam pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de

crédito internas e externas, somaram R$ 96.892.541,67 (noventa e seis milhões, oitocentos e noventa e dois mil, quinhentos e
quarenta e um reais e sessenta e sete centavos), correspondendo a 82,88% (oitenta e dois inteiros e oitenta e oito centésimos por
cento) do estimado para o ano em análise.

 
As Outras Despesas Correntes contemplam os gastos relativos, em sua maioria à manutenção administrativa do

Estado, com um total liquidado de R$ 1.133.276.412,85 (um bilhão, cento e trinta e três milhões, duzentos e setenta e seis mil,
quatrocentos e doze reais e oitenta e cinco centavos), correspondente a 45,80% (quarenta e cinco inteiros e oitenta centésimos
por cento) do fixado para o ano 2019, e superior em 0,76% (setenta e seis centésimos por cento) ao valor realizado no mesmo
período de 2018.

 
DESPESAS DE CAPITAL

 
A despesa de capital, até agosto de 2019 soma R$ 203.805.822,86 (duzentos e três milhões, oitocentos e cinco

mil, oitocentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos), representando um percentual de 20,66% (vinte inteiros e sessenta e
seis centésimos por cento) do valor atualizado para o exercício e inferior a 48,71% (quarenta e oito inteiros e setenta e um
centésimos por cento) ao aplicado no mesmo período de 2018.

 
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

 
De conformidade com os demonstrados abaixo, observa-se que as receitas arrecadadas apresentam um montante

de R$ 5.445.441.179,29 (cinco bilhões, quatrocentos e quarenta e cinco milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, cento e
setenta e nove reais e vinte e nove centavos), equivalente a 66,41% (sessenta e seis inteiros e quarenta e um centésimos por
cento) do total previsto para o ano de 2019, ao tempo em que as despesas realizadas (empenhadas) somam-se R$
5.085.751.424,28 (cinco bilhões, oitenta e cinco milhões, setecentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e
vinte e oito centavos), assim, correspondeu a 59,56% (cinquenta e nove inteiros e cinquenta e seis centésimos por cento), das
dotações atualizadas para o exercício, o que resultou um superavit orçamentário no valor de R$ 386.689.755,01 (trezentos e
oitenta e seis milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e um centavo), conforme o quadro
abaixo, demonstrando o esforço do Governo em manter controle das contas públicas, na forma determinada por esta Casa de
Leis.

 

Comparativo das Receitas e Despesas R$ 1,00

 

Janeiro a agosto                              

Especificação

 

Dotação
Atualizada 2019

Receitas Realizadas Despesas Realizadas

Previsão
Receita

Atualizada 2019
2019 %

Realização 2019 %
Realização

Correntes       
7.866.888.306,23

     
7.218.288.270,11

   
5.413.751.748,44 68,82%    

4.749.274.691,69 65,80%

Capital          
332.385.458,08

     
    987.521.580,35

        
31.689.430,85 9,53%      

309.476.732,59 31,34%

Total     
8.199.273.764,31

 
8.493.469.793,46

 
5.445.441.179,29 66,41%  5.058.751.424,28 59,56%
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Fonte: GPG/SEPOG - SIAFEM/RO   

 

DESPESAS DE PESSOAL E LIMITES
 
A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) regulamentou o artigo 169, da Constituição Federal, trazendo ao

ordenamento jurídico, limites ao controle da despesa pública; sobretudo com pessoal. No artigo 20, três limites para apuração
dos gastos com pessoal em relação à Receita Corrente Líquida - RCL: Limite de Alerta, Prudencial e Máximo.

 
O cálculo do limite da Despesa de Pessoal é apurado tomando por base a RCL e as despesas com pessoal

realizadas no mês de referência e nos onze meses imediatamente anteriores (últimos 12 meses). Até agosto de 2019, verificou-se
que o gasto com Pessoal do Poder Executivo encontra-se dentro do limite de alerta estabelecido, pois totalizou R$
2.958.403.829,30 (dois bilhões, novecentos e cinquenta e oito milhões, quatrocentos e três mil, oitocentos e vinte e nove reais e
trinta centavos), correspondente a 40,27% (quarenta inteiros e vinte e sete centésimos por cento) da RCL, conforme quadro
abaixo:

 

                                                            

 
DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

 

A Constituição Brasileira, em seu artigo 212, dispõe que a aplicação de recursos na Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino - no caso dos Estados, Distrito Federal e Municípios – não podendo ser inferior a 25% (vinte e
cinco por cento) da Receita Líquida de Impostos e Transferências. A Emenda Constitucional n° 53/2006, deu novo impulso a
essa área, com a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da
Educação (FUNDEB).

 
As despesas liquidadas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino totalizaram, até agosto de 2019, o

montante de 932.054.557,26 (novecentos e trinta e dois milhões, cinquenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e
vinte e seis centavos), correspondendo a 21,97% (vinte e um inteiros e noventa e sete centésimos por cento) da Receita Líquida
sobre Impostos e Transferências, inferior ao aplicado no mesmo período de 2018 (22,76% (vinte e dois inteiros e setenta e seis
centésimos)), conforme demonstrado no quadro a seguir, com projeção que, até o final do exercício, aplicar-se-á índice superior
a 25% (vinte e cinco por cento), visto que resta ainda apuração da Receita líquida dos últimos quatro meses, do presente
exercício:



31/10/2019 SEI/ABC - 8599319 - Mensagem

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=9754398&i… 12/15

 
DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

 

A Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, estabelece limite mínimo de aplicação na saúde de
12% (doze por cento) do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 155 e dos recursos de que tratam os
artigos, 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II, previstas na Carta Política de 1988, deduzidas as parcelas que forem transferidas
aos respectivos municípios.

   

 
As despesas com ações e serviços públicos de saúde totalizaram nos primeiros oito meses de 2019, o montante de

R$ 492.140.227,61 (quatrocentos e noventa e dois milhões, cento e quarenta mil, duzentos e vinte e sete reais e sessenta e um
centavos), correspondendo a 11,60% (onze inteiros e sessenta centésimos por cento) da Receita para aplicação na saúde.

 
DAS METAS FISCAIS

 
Meta fiscal é a economia que o governo obrigatoriamente tem a fazer para impedir que a dívida pública cresça.

Estas são determinadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, por meio do Anexo de Metas Fiscais, em que são
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estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário, e
ainda o montante da dívida pública, para o exercício que se referirem e para os dois seguintes, conforme a Lei de
Responsabilidade Fiscal - LRF.

 
RESULTADO PRIMÁRIO

 
O Resultado Primário tem por finalidade demonstrar a capacidade do Estado de honrar o pagamento do serviço de

sua dívida. Através dele, demonstra-se o grau de autonomia do Estado que, utilizando suas receitas próprias e transferências
constitucionais e de honrar os pagamentos das suas despesas correntes (inclusive as de pessoal e transferências a municípios),
das suas despesas de capital (aí incluídos os investimentos) e ainda gerar poupança para atender o serviço da dívida.

 
Nessa avaliação são consideradas apenas as receitas e despesas fiscais, que não incluem receitas de operações de

crédito e de alienação de bens, e as despesas com o pagamento de juros, encargos e amortizações da dívida, ou seja, por
orientação metodológica, o Resultado Primário é obtido sem a consideração do impacto da dívida, bem como das aplicações
financeiras e operações de crédito incorridas.

 
     

O Resultado Primário verificado até agosto de 2019, foi de R$ 797.701.344,18 (setecentos e noventa e sete
milhões, setecentos e um mil, trezentos e quarenta e quatro reais e dezoito centavos).

 
RESULTADO NOMINAL

 
Resultado Nominal evidencia a variação da Dívida Fiscal Líquida entre dois períodos, ou seja, o último bimestre

do exercício anterior e o bimestre de publicação do demonstrativo. A Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo das dívidas de
empréstimos a longo prazo (dívida contratual), precatórios posteriores a 5 de maio de 2000, parcelamentos de tributos federais,
contribuições sociais, FGTS e demais dívidas de longo prazo, deduzidos os valores em caixa/bancos, valores a receber, restos a
pagar processados e os passivos reconhecidos (dívidas resultantes de déficit passados, juridicamente devidos, de valor certo e
reconhecidos pelo governo, tais como parcelamento de INSS).

 
O quadro abaixo evidencia a evolução do resultado nominal do Estado e a respectiva meta estabelecida na Lei

de Diretrizes Orçamentárias - LDO, para o exercício de 2019.
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O Resultado Nominal alcançado até agosto de 2019, foi de R$ 1.173.446.013,44 (um bilhão, cento e setenta e três

milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, treze reais e quarenta e quatro centavos).
 
Concluindo Senhores Deputados, nesse 43º ano do primeiro mandato de governo, foram realizados os reajustes na

Administração, buscando o equilíbrio entre as despesas e as receitas realizadas, mas sem esquecer com os compromissos
assumidos quando do plano de governo e com o qual fomos eleitos.

 
Desta forma, tanto o Legislativo, o Executivo, o Judiciário, como os demais Órgãos de Estado, passaram e estão

passando por dificuldades diversas, nem por isso deixamos de atender aos anseios de nossa população; dentro de nossas
competências e atribuições.

 
Vale observar que a dotação orçamentária, na forma prevista no Projeto de Lei de Orçamento para o exercício de

2020, corresponde ao montante previsto para Receita e Despesa no valor de R$ 8.539.766.630,00 (oito bilhões, quinhentos e
trinta e nove milhões, setecentos e sessenta e seis mil, seiscentos e trinta reais), representando um acréscimo 4,27% (quatro
inteiros e vinte e sete centésimos por cento), em relação ao previsto inicial para exercício de 2019, portanto, superior ao índice
inflacionário IPCA previsto para 2020, 4,00% (quatro por cento) - (posição de março de 2019, quando os estudos das
estimativas foram realizados) - o que corresponde, igualmente, à manutenção do efetivo controle das contas públicas para o
referido exercício.

 
Nesse sentido e com o intuito de aprimorar o processo orçamentário estadual, submeto as Vossas Excelências o

Projeto de Lei de execução orçamentária para o exercício de 2020, em anexo, com os reajustes necessários, traduzindo os
compromissos políticos, sociais e o equilíbrio fiscal deste Governo com o desenvolvimento econômico e à visão de crescimento
do PIB estadual per capita no ranking nacional, em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e o Plano
Plurianual - PPA, aprovado por essa Augusta Casa de Leis.

 
Certo de ser honrado com a elevada compreensão de Vossas Excelências e, consequentemente à pronta aprovação

do mencionado Projeto de Lei, antecipo sinceros agradecimentos, subscrevendo-me com especial estima e consideração.

 

MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS
Governador

 

Documento assinado eletronicamente por Marcos José Rocha dos Santos, Governador, em 30/10/2019, às 16:59,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril
de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador 8599319 e o
código CRC EE01AFC4.

http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Referência: Caso responda esta Mensagem, indicar expressamente o Processo nº 0035.471608/2019-36 SEI nº 8599319


