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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA referente às METAS FISCAIS do 1° 1 
QUADRIMESTRE DE 2017, 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 (20) dias do mês de junho do ano do 
nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de dois mil e dezessete (2017), terça-feira, 
'as nove horas e trinta minutos (9h30min), o Ver. Mário Celso de Santana, DD. 
Presidente da Câmara Municipal de Piquete, invocando a proteção de Deus para 
todos os presentes declarou aberta a audiência. Em seguida, o Sr. Presidente 
cumprimentou os presentes e esclareceu que encaminhou oficio às entidades 
municipais comunicando sobre a realização daquela Audiência Pública, bem como 
publicado um artigo no j ornai local convidando os interessados e a população do 
município para participarem da mesma. Em seguida, abriu a Audiência Pública 
referente às Metas Fiscais do 1° Quadrimestre do ano de 2017 e passou a palavra ao 
Sr. Caco, Orçamentista da Prefeitura de Piquete. A seguir, o Sr. Caco iniciou as suas 
palavras dizendo que aquela Audiência Pública era uma das formas de participação e 
de controle popular da Administração Pública. Ela propiciava ao particular a troca de 
informações com o administrador, bem assim o exercício de cidadania. O Sr. Caco 
disse que o motivo da realização da mesma era atender ao disposto no § 4º do artigo 
9°, assim como os objetivos previstos no § 1° da LC 101/2000, a saber: "A 
responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que 
se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas 
públicas ... ". Falou que aquela Audiência tinha por objetivo abordar, de forma 
resumida, alguns aspectos considerados mais relevantes da execução orçamentária e 
financeira no 1 º quadrimestre de 201 7. Disse que ao longo daquela apresentação 
procuraria oferecer elementos para atendimento dos quadros e tabelas da Lei de 
Responsabilidade Fiscal-LRF. Falou que Meta Fiscal era determinado o montante 
máximo ou mínimo, em reais, que o município, por meio de sua LDO, se 1 

comprometia a atingir ou não ultrapassar, conforme o caso: São Metas Fiscais os 1 

Montantes da Receita, da Despesa, do Resultado Primário, do Resultado Nominal e 
da Dívida Pública (LRF art. 4º, § 1 º). A seguir, através do equipamento Data Show, 
mostrou um quadro e disse que a Receita Total era a receita prevista dentro da LDO 
para o exercício de 2017, compatibilizada pela LOA. Na LDO 2017 a Receita Total: 
30.000 (Prefeitura, Autarquia e Câmara); Realizada no 1° Quadrimestre: 8.928; 
Realizado no Exercício: 8.928; Percentual realizado no Exercício/LDO 2017: 
29,76%. Disse que nas Receitas não Financeiras 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 
Amortização de Empréstimos Concedidos. Execução Orçamentária da Receita -
Receitas não Financeiras: (LDO 2017: 29.918; Realizado no lº Quadrimestre: 8.847; 
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Realizado no Exercício: 8.847; Percentual realizado no Exercício/LDO: 29,57%). 
Falou que a Despesa Total era a despesa prevista dentro da LDO para o exercício de 
2017, compatibilizado pela LOA. Execução Orçamentária da Receita: Especificação -
Despesa Total: (LDO 2017: 30.000; Realizada no 1° Quadrimestre: 9.518; Realizado 
no Exercício: 9.518; Percentual Realizado no Exercício/LDO 2017: 31,72%). 
Esclareceu 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: Especificação -
Despesa não Financeira: (LDO 2017: 29.871; Realizada no lº Quadrimestre: 9.473; 
Realizado no Exercício: 9.473; Percentual realizado no Exercício/LDO 2016: 
31,71%). A seguir, comentou também que 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. Execução Orçamentária da receita: Especificação - Resultado 
Primário: (LDO 2017: -47; Realizada no 1° Quadrimestre: (-)626; Realizada no 
Exercício: (-)626 e Percentual Realizado no Exercício/LDO 2017: 1.331,91 %. Com 
relação a Aplicação de Recursos Próprios: Especificação - %: Secretaria Municipal 
de Educação: 28,19 e Secretaria Municipal de Saúde 30,54. Com relação a Despesas 
com Pessoal: Prefeitura e SAAP - Especificação - Valores: Despesa Total com 
Pessoal: 12.080.596,09, Receita Corrente Líquida: 26.266.469,54 e Percentual % 
RCL: 45,99. Despesas com Pessoal: Câmara Municipal - Especificação - Valores: 
Despesa Total com Pessoal: 966.384, 12, Receita Corrente Líquida: 26.266.469,54 e 
Percentual% RCL:3,67. Com relação ao quadro sobre Restos a Pagar, disse que não 
tinha nenhum resto a pagar. Continuando, o Sr. Caco disse os dados ora apresentados 
eram oriundos dos Relatórios Bimestrais e Quadrimestrais, em cumprimento ao 
disposto na Lei Complementar nº 101/2000, artigo 9°, § 4º e foram publicados no 
Jornal GAZETA DE SÃO PAULO -Edição: 4.713 de 29/05/2017, sendo que a 1 

análise do resultado fiscal relativo ao 1 ºQuadrimestre de 2017, evidenciava de forma 
aberta e concisa o cumprimento de todas as 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. A seguir, como nada mais houvesse 
para ser tratado e como não houvesse nenhum munícipe que quisesse fazer perguntas, 
o Sr. Caco agradeceu a atenção de todos e passou a palavra ao Presidente da Câmara 
para que o mesmo fizesse o encerramento daquela Audiência. A seguir, o Ver. Celso 
Mário de Santana agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a Audiência 
Pública de Metas Fiscais do 1 º Quadrimestre de 2017.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- ---- - - - - - - - - -............ ... ............................................ 
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TERMO DE PRESENÇA 

Aos vinte (20) dias do mês de junho de dois mil e dezessete (2017) 
terça-feira, às 1 o 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 o Vereadores, Secretários Municipais, demais autoridades e o 
povo em geral par. a. ealização da Audiência Pública da Secretaria Municipal de 
Saúde, referente o 1° Quadrimestre de 2017. 

E, para onst , foi lavrado este termo que será assinado pelos presentes. 
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