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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA referente às METAS FISCAIS do 3º QUADRIMESTRE 1 

DE 2016 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 quinze (15) dias do mês de fevereiro do ano do nascimento de Nosso 
Senhor Jesus Cristo, de dois mil e dezessete (2017), quarta-feira, às nove horas, o Ver. Rômulo 
Kazimierz Luszczynski, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Piquete, invocando a proteção de 
Deus para todos os presentes declarou aberta a Audiência e justificou que o Presidente por 
compromisso anteriormente assumido não foi possível comparecer naquela Audiência. A seguir, o 
Sr. Vice-Presidente esclareceu que foi encaminhado oficio às entidades municipais comunicando 
sobre a realização daquela Audiência Pública, bem como publicado um artigo no jornal local 
convidando os interessados e a população do município para participarem da mesma. Em seguida, 
abriu a Audiência Pública referente às Metas Fiscais do 3° Quadrimestre do ano de 2016 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal e passou a palavra ao Sr. Caco, Orçamentista da Prefeitura de Piquete. O 
Sr. Caco iniciou as suas palavras dizendo que a Audiência Pública era uma das formas de 
participação e de controle popular da Administração Pública. Disse que aquela Audiência 
propiciava ao particular a troca de informações com o administrador, bem assim o exercício de 
cidadania. Disse ainda que aquela Audiência era para atender ao disposto no§ 4º do artigo 9º da LC 
101/2000. Dando prosseguimento, o Ver. Caco falou que a responsabilidade na gestão fiscal 
pressupunha a ação planejada e transparente, em que se preveniam riscos e corrigiam desvios 
capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Comentou ainda que aquela Audiência tinha por 
objetivo abordar, de forma resumida, alguns aspectos considerados mais relevantes da execução 
orçamentária e financeira no 3° Quadrimestre de 2016. O Sr. Caco disse que ao longo daquela 
apresentação procuraram oferecer elementos para atendimento dos quadros e tabelas da Lei de 
Responsabilidade Fiscal-LRF. Falou também que Meta Fiscal era determinado o montante máximo 
ou mínimo, em reais, que o município, por meio de sua LDO, se compromete a atingir ou não 
ultrapassar, conforme o caso: Explicou que são Metas Fiscais os Montantes da Receita, da Despesa, 
do Resultado Primário, do Resultado Nominal e da Dívida Pública (LRF art. 4° § 1º). Em seguida, 
continuou a sua explanação dizendo que a Receita Total (Receita prevista dentro da LDO para o 
exercício de 2016, compatibilidade pela LOA), prevista na LDO de 2016 era de 30.638., a 
Realizada no 3º Quadrimestre 9.536., a Realizada no Exercício 26.682. dando um Percentual 

I Realizado no Exercício/LDO 2065 de 87,08. Falou também que o valor da Receita não Financeira 
era igual a Receita Total menos as Receitas de Valores Imobiliários, Juros de Empréstimos 
concedidos, Operações de Crédito, Receita de Privatizações e Amortizações de Empréstimos 
concedidos. Disse que a Execução Orçamentária da Receita (LRF, art. 4º § 1º valores correntes em 
R$ milhares). Receitas Não Financeiras prevista na LDO 2016 era 30.327., a Realizada no 3° 
Quadrimestre de 9.393. e a Realizada no Exercício de 26.322., dando um percentual realizado no 
exercício sobre a LDO de 2016 de 86,79. Disse que a Receita não Financeira quase não se 
diferenciava da Receita Total. Disse ainda que a Despesa Total era a Despesa prevista dentro da 
LDO para o exercício de 2016, compatibilizada pela LOA, não mudava, era de 30.638. mesmo, no 
3° Quadrimestre 8.206., e no exercício de 27.036., dando um percentual de 88,24. Usando o 
equipamento de áudio visual Datashow, explicou que a Despesa não Financeira, era igual a Despesa 
Total menos os Juros da Dívida, a concessão de Empréstimos e a aquisição de Títulos de Capital 
integralizado e a amortização da Dívida. Execução Orçamentária da Receita (LRF, art. 4° § 1° 
valores correntes em R$ milhares): -Despesa não Financeira: prevista na LDO 30.452., Realizada 
no 3° Quadrimestre8.165., a Realizada no Exercício 26.918., dando um percentual de 88,39. Disse 
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que obedeciam as exigências do Tribunal de Contas para a confecção do referido quadro, razão pela 
qual não poderiam detalhar mais o assunto. 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 Receitas não Financeiras e Despesas 
não Financeiras: na LDO 2016 -124., Realizada no 3° Quadrimestre -1.227., a Realizada no 
Exercício era também negativa -596., dando um percentual de 480,64. Disse que o Resultado 
Nominal era um indicador que mostrava se a Gestão Fiscal do exercício foi deficitária ou 
superavitária, utilizava-se, para tanto, a evolução do montante da Dívida Pública no conceito de 
Dívida Fiscal Liquidada, que era o montante da Dívida Consolidada menos o ativo disponível e 
haveres financeiros, se o Resultado Nominal fosse positivo, significa que houve redução da Dívida 
Fiscal Líquida e, se negativo, ocorreu aumento da Dívida. Execução Orçamentária da Receita (LRF, 
art. 4° § 1 ºvalores correntes em R$ milhares): -Resultado Nominal: prevista na LDO era negativa -
181., Realizada no 3º Quadrimestre -87., Realizada no Exercício negativo132., dando um percentual 
de 72,92. Disse que a Dívida Pública Consolidada também conhecida como Dívida Fundada, 
compreendia os compromissos de exigibilidade superior a 12 (doze) meses, contraídos para atender 
desequilíbrio orçamentário ou o financiamento de obras e serviços públicos. Execução 
Orçamentária da Receita (LRF, art. 4º § 1° valores correntes em R$ milhares): - Dívida Pública 
Consolidada: prevista na LDO 2016, 659., Realizada no Quadrimestre, 53., a Realizada no 
Exercício 34. e o percentual Realizado no Exercício 5,15. Disse que a Dívida Consolidada Líquida 
entendia-se como Dívida Consolidada Líquida, a Dívida Consolidada deduzida as disponibilidades 
de caixa, as aplicações financeiras e os demais haveres financeiros. Nesta Dívida não inclui 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 
entre estes. Disse que aquela exceção derivava do entendimento de que tais obrigações 
representavam Operações Interna Corporis de ente da Federação, que tendiam a se neutralizar no 
Cômputo Geral, além de não representarem riscos ao Erário. Execução Orçamentária da Receita 
(LRF, art. 4° § 1° valores correntes em R$ milhares): -Dívida Consolidada Líquida: prevista na 
LDO era negativo-3.092, a Realizada no Quadrimestre -3.611, a Realizada no Exercício -3.718 e o 
percentual Realizado no Exercício/LDO 2016 de120,24. A seguir, O Sr. Caco também deixou claro 
que os dados ali apresentados eram oriundos dos Relatórios Bimestrais e Quadrimestrais em 

' cumprimento ao disposto na Lei Complementar nº 101/2000, artigo 9°, § 4° e que foram publicados 
no Jornal Gazeta de São Paulo- Edição 4.638 de 30/01/2017. Em seguida, o Sr. Caco disse ainda 
que a análise do resultado fiscal relativo ao 3° Quadrimestre de 2016, evidenciava de forma aberta e 
concisa o cumprimento das metas e princípios de Gestão Fiscal Responsável, prevista na LDO e na 
LRF, e como consequência a manutenção do equilíbrio fiscal do município de Piquete-SP. O Sr. 
Caco teceu outros comentários sobre o assunto, tendo respondido as perguntas feitas por alguns 
munícipes presentes e, a seguir, encerrou a sua explanação agradecendo a atenção de todos. Como 
não houvesse mais nenhum munícipe que quisesse fazer perguntas o Ver. Rômulo Kazimierz 
Luszczynski, Vice-Presidente da Câmara agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 
Audiência Pública de Metas Fiscais do 3º Quadrimestre de 2016 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
-------------------------------------------------------------------..................................................................... 
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TERMO DE PRESENÇA 

Aos quinze (15) dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete 
(2017) quarta-feira, as nove (09) horas no Edifício "Ver. José dos Santos Barbosa", 
Sala Seraphim Moreira de Andrade, Câmara Municipal de Piquete, sito à Rua do 
Piquete, 140, Centro, reuniram-se os Vereadores, Secretários Municipais, demais 
autoridades e o povo em geral para a realização da Audiência Pública para 
discussão do 3° Quadrimestre de 2016 da Lei de Responsabilidade Fiscal- LRF. 

E, para constar, foi lavrado este termo que será assinado pelos presentes. 
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2017/2018 

Mário Celso de Santana 
(Presidente) 

Rômulo Kazimierz 
Luszczynski 

(Vice Presidente) 

Maria Luiza Moreira Neta 
Ribeiro 

(1! Secretária) 

Christian Uchoa Pietro 
(22 Secretário) 

Vereadores: 

Claudinei Luiz de Moraes 

Joaquim Alves da Silva 
Júnior 

José Donizetti Ribeiro da 
Silva 

José Heloízio da Silva 

Rodrigo Nunes Godoy 

Câmara 9dunicipa{ áe ®fuete 
P.staáo áe São Cl'aulo 

Ofício Circ. 01/17 Piquete, 07 de fevereiro de 2017. 

Prezado(a) Senhor(a) . 

Servimo-nos do presente para convidar Vossa Senhoria 
para participar da Audiência Pública da Secretaria Municipal de 
Saúde, referente ao 3° Quadrimestre de 2016 e em seguida, 
audiência pública para discussão do 3° Quadrimestre de 2016, da Lei 
de Responsabilidade Fiscal - LRF, ambas a serem realizadas no dia 
15/02/2017, quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã. 

Contando com a indispensável presença de Vossa 
Senhoria, antecipamos nossos agradecimentos e subscrevemo-nos. 

Atenciosamente. 
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