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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA referente às METAS FISCAIS do 1° 
QUADRIMESTRE DE 2018 da Lei de Responsabilidade Fiscal, realizada na 
Câmara Municipal de Piquete, sito a Rua do Piquete, 140, em cumprimento ao 
disposto no artigo 48, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Aos vinte j 

e cinco (25) dias do mês de junho do ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, de dois mil e dezoito (2018), segunda-feira, às dez horas, o Ver. Mário Celso 
de Santana, Presidente da Câmara Municipal de Piquete, invocando a proteção de 
Deus para todos os presentes declarou aberta a Audiência Pública referente às Metas 
Fiscais do 1º Quadrimestre do ano de 2018 da Lei de Responsabilidade Fiscal e 
passou a palavra a Sra. Gislene que cumprimentou a todos e disse que estavam ali 
para cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal quanto ao cumprimento das metas 
fiscais do 1 ºQuadrimestre de 2018. Disse também que a Audiência Pública era uma 
das formas de participação e de controle popular da Administração Pública, 1 

propiciando a particular troca de informações com o administrador, bem assim o 
exercício da cidadania. Disse que ali estavam as leis que falavam que era necessária a 
realização da prestação de contas quadrimestralmente. Falou que suas palavras 
iniciais eram apenas uma introdução. Disse ainda que a meta fiscal, era determinado 1 

um montante de máximo e mínimo em reais que o município por meio de sua LDO -1 
Lei de Diretrizes Orçamentárias se comprometia a atingir ou não ou ultrapassar 1 

conforme o caso. Continuou sua fala dizendo que as metas fiscais haviam sido 
elaboradas o ano passado, que as mesmas eram elaboradas em valores correntes e 
valores constantes. Disse que estava ali para demonstrar o que foi estimado o ano 
passado. Falou que havia sete indicadores que eram: receita total, as receitas não 
financeiras, a despesa total, a despesa não financeira, o resultado primário, a dívida 
pública consolidada e a dívida pública líquida. Em seguida, continuou a sua 
explanação dizendo que iria passar um por um dos indicadores. Receita Total 
(Receita prevista dentro da LDO para o exercício de 2018) tinha que ser coerente j 

com o Orçamento Público que também foi feito o ano passado. Falou que o que foi, 
estimado na LDO de 2018 como receita total e valores correntes (LRF, art. 4º § 1º 1 

i valores correntes em R$ milhares) eram 32.398. O que foi realizada no 1° ! 
Quadrimestre de acordo com os relatórios que foram publicados no jornal, o 1 º 1 

Quadrimestre foi 10.170. Disse que então estavam com percentual de 31,39 na Meta. 1 

Disse também que o valor da Receita não Financeira era igual à Receita Total menos 
. as Receitas de Valores Imobiliários, Juros de Empréstimos concedidos, Operações de 
Crédito, Receita de Privatizações e Amortizações de Empréstimos concedidos. Falou 
que era necessário pegar a receita total e retirar toda a parte financeira de aplicações 
de mercado e que a Receita Não Financeira (LRF, art. 4° § 1º valores correntes em R$ 
milhares) estimada havia sido de 31. 991 e foi Realizada no 1 º Quadrimestre de 
10.050 e que tinham um percentual atingido de 31,41. Dando continuidade a sua 
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1 explanação informou aos presentes que a Despesa Total era a Despesa prevista dentro 1 

da LDO para o exercício de 2018 e de acordo com a LOA, (LRF, art. 4º § lº valores J 

correntes em R$ milhares) 32.398, foi Realizada 10.191. Lembrou que dentro desses j 

1 O estavam às despesas da Câmara e do SAAEP, porque as mesmas tinham que ser 
consolidadas e disse que atingiram um percentual então na despesa de 31,45. · 
Continuando disse que a Despesa não Financeira, era igual à Despesa Total menos os 

1 Juros da Dívida, as Concessões, os Títulos de Capital e a Amortização da Dívida. 
Disse que foi estabelecido (LRF, art. 4º § 1° valores correntes em R$ milhares) 1 

32.261, Realizadas 10.189 e tinham um percentual de 31,58. Sobre o Resultado 1 

Nominal, disse que era um indicador que mostrava se a Gestão Fiscal do exercício foi j 

deficitária ou superavitária e que utilizava-se para tanto a evolução do montante da J 

dívida pública no conceito de dívida fiscal liquidada, que era o montante da dívida j 
consolidada menos o ativo disponível e haveres financeiros. Se o resultado nominal 
fosse positivo, significava que houve redução da dívida fiscal líquida e, se negativo, 
ocorreu aumento da dívida. Disse que a meta estabelecida quando da elaboração da 
LDO era "O", porque, quando foi feita a LDO, as finanças estavam em equilíbrio. 
Falou que tinham realizado, que tinham um saldo no lº Quadrimestre de 1.069, ou 
seja, um superávit e que estavam de acordo e as finanças estavam equilibradas. 
Dando prosseguimento, disse que o Resultado Primário era um indicador que 
apontava, fundamentalmente, para a maior ou menor capacidade do ente federativo 
de pagar os juros da dívida, era a diferença entre as receitas não financeiras e 
despesas não financeiras. Falou que na LDO eles tinham (LRF, art. 4° § 1 º valores 
correntes em R$ milhares) abaixo de 269, que estavam com menos 139 e estavam 
dentro da meta. Dando continuidade a suas palavras disse que a Dívida Pública 

1 

Consolidada era a Dívida Fundada, compreendia os compromissos superiores a 12 
, (doze) meses, contraídos para entender desequilíbrio orçamentário ou o 

1 

· financiamento de obras e serviços públicos. Execução Orçamentária da Receita (LRF, 1 

art. 4º § 1 º valores correntes em R$ milhares): Dívida Pública Consolidada que foi . 
estabelecida em 136 e que tinham 126. No caso ali tinham apenas Dívida Fundada, 

1 somente a dívida com o INSS e atualmente estava menos, mas que na época que foi 
feita a LDO estava em 26 mil. Comentou que hoje devia estar menos porque quando 
foi feita a LDO ano passado, era 26 e só nas próximas metas que saberiam direitinho. 
Falou que já estava consolidado pela receita e acreditava que estava em 24 por aí para 
terminar de pagar. Por último comentou sobre a Dívida Consolidada Líquida disse 
que era deduzida as disponibilidades de caixa, as aplicações financeiras e os demais 
haveres financeiros. Nesta Dívida não incluía as obrigações existentes entre as 
Administrações Diretas do Estado, do Distrito Federal ou dos Municípios e seus 

\ respectivos Fundos, Autarquias, Fundações e Empresas Estatais Dependentes, ou 
I entre estes. Essa exceção derivava do entendimento de que tais obrigações 
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1 representavam Operações Interna Corporis de ente da Federação, que tendem a se 
neutralizar no Cômputo Geral, além de não representarem riscos ao Erário. Execução 
Orçamentária da Receita (LRF, art. 4° § 1º valores correntes em R$ milhares): 136, 
estavam realizadas menos 5. 861 que no caso seriam as licitações os contratos que 
variavam de um ano para o outro. Disse que o percentual era alto, mas naquele caso a 
disponibilidade de caixa fosse positivo estariam com uma dívida ruim, mas que 

1 naquele caso, o negativo era bom, porque ao longo do ano, no próximo quadrimestre, 
isso tendia a cair porque iam vencer as parcelas dos contratos e iam pagando e a 
disponibilidade de caixa estimado e a existente cobriria o que tinha para ser pago. 
Disse que as metas fiscais eram aquelas e abriu para esclarecimentos de dúvidas e 
perguntas. A Sra. Gislene complementou dizendo que aqueles eram os indicadores 
que a Lei de Responsabilidade Fiscal pedia para demonstrar. Como não houvesse 
ninguém que quisesse fazer perguntas a Sra. Gislene prosseguiu. Disse que a Lei de 
Responsabilidade Fiscal também pedia para colocar o quanto foi aplicado de recursos 
próprios na Saúde quadrimestralmente. No primeiro quadrimestre a despesa liquidada 
que eles levavam em questão era de 30,98 e lembrou que a Lei falava que o mínimo 

1 

era 15%. Continuou demonstrando que a Despesa com Pessoal da Prefeitura mais o 
SAAEP ao longo do 1 º Quadrimestre, a Despesa Total com pessoal foi de 
12.311.143,19 e lembrou que nesses doze milhões estavam vencimentos e salários e 
as obrigações patronais e algumas indenizações trabalhistas que foram parceladas e 
estavam sendo pagas. Disse que haviam atingido um percentual no 1 º Quadrimestre 
de 44,78 e limite prudencial era de 51,30, 51% estabelecido pelo Tribunal de Contas 

1 e o Federal é até 54. Disse ainda que os dados ali apresentados, os montantes, os 
percentuais, eram oriundos dos relatórios bimestrais e quadrimestrais em 
cumprimento ao disposto da Lei Complementar nº 101 de 2000, do artigo 9º, § 4 e 
eles haviam sido publicados no Jornal Gazeta de São Paulo, na edição 4.965 e ela 

·havia sido publicada de 02 a 04 de junho de 2018. Falou que em resumo estava 
evidenciado de forma aberta que as metas haviam sido todas cumpridas, que o , 
princípio fiscal havia sido cumprido na LDO e na Lei de Responsabilidade Fiscal, e 
l que as finanças estavam em manutenção, estavam em total equilíbrio. Novamente a 
1 Sra. Gislene abriu o espaço para perguntas. Após responder perguntas de alguns 
munícipes a Sra. Gislene encerrou a sua explanação agradecendo a atenção de todos. 1 

Como não houvesse mais nenhum munícipe que quisesse fazer perguntas o Ver. 
Mário Celso de Santana, Presidente da Câmara agradeceu a presença de todos e deu 
por encerrada a Audiência Pública de Metas Fiscais do 1º Quadrimestre de 2018 da 
Lei de Responsabilidade Fiscal. Piquete, 25 de juho de 2018. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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