
      Prefeitura Municipal de Pederneiras 
 

 

Rua Siqueira Campos, n°S-64, Cx. Postal 33 – CEP 17.280-000 - Pederneiras/SP. 
Fone (14) 3284-1355 – Fax: (14) 3284-1764 – e mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br 

1

 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA AVALIAÇÃO DO 
CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS ESTABELECIDAS PARA 

O 1° QUADRIMESTRE DE 2014. 
 
 

De acordo com o artigo 9°, parágrafo 4° da Lei Complementar 101/2000, aos 27 de 
maio de 2014, as 15 horas, no recinto da Câmara Municipal de Pederneiras, realizou-
se a Audiência Pública para Avaliação de Metas Fiscais estabelecidas para o 1° 
quadrimestre de 2014. Estiveram presentes o Sr Prefeito Municipal Daniel Pereira de 
Camargo, Sr Sidnei Colaciti, Secretário de  Finanças, e a Sra Rita de Cássia Bosso 
Garnica, Secretária de Planejamento e Gestão,  e  munícipes conforme lista de 
presença anexa. A Audiência foi presidida e relatada pelo Sr Sidnei Colaciti, que 
agradeceu a presença de todos e iniciou a apresentação dos dados através de projeção 
em tela, onde foi apresentado todos os números e dados, quadro a quadro, realizados 
pelo município durante o 1° quadrimestre de 2014, demonstrando como se 
comportaram as metas de realização das receitas e despesas previstas para o 
quadrimestre, e no acumulado durante o exercício de 2014. As receitas previstas no 
quadrimestre foram de R$-35.933.016,50 (trinta e cinco milhões, novecentos e trinta 
e três mil, dezesseis reais e cinquenta centavos) e foi realizada R$-35.741.590,68 
(trinta e cinco milhões, setecentos e quarenta e um mil,  quinhentos e noventa reais e 
sessenta e oito centavos), alcançando um percentual de 99,47%. As transferências 
correntes previstas no quadrimestre foram R$-34.413.300,48 (trinta e quatro milhões, 
quatrocentos e treze mil e trezentos  reais e quarenta e oito centavos), realizadas 
foram R$-32.563.185,74 (trinta e dois milhões, quinhentos e sessenta e três mil, 
cento e oitenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), alcançando um percentual 
de 94,62%. Sidnei seguiu demonstrando as receitas de capital realizadas no 1º 
quadrimestre R$-3.178.404,94 (Três milhões, cento e setenta e oito mil, quatrocentos 
e quatro reais e noventa e quatro centavos), totalizando um percentual de 109,15% 
acima do previsto.  As despesas correntes e de capital empenhadas totalizaram no 1º 
quadrimestre de 2014,  R$-57.044.703,79 (cinqüenta e sete milhões, quarenta e 
quatro mil, setecentos e três  reais e setenta e nove centavos), e liquidada no 1º 
quadrimestre:  R$-33.297.830,61 (trinta e três milhões, duzentos e noventa e sete mil, 
oitocentos e trinta reais e sessenta e um  centavos),  sendo despesas correntes 
empenhadas  R$-47.625.983,31 (quarenta e sete milhões, seiscentos e vinte e cinco 
mil, novecentos e oitenta e três  reais e trinta e um  centavos), as despesas liquidadas 
no quadrimestre foram R$-30.448.672,06 (trinta milhões, quatrocentos e quarenta e 
oito mil, seiscentos e setenta  e dois reais e seis centavos), despesas de capital  
empenhada no quadrimestre foram R$- 9.418.720,48 (nove milhões, quatrocentos e 
dezoito mil, setecentos e vinte reais e quarenta e oito centavos) e liquidada 
acumulado no exercício foram R$-2.849.158,55 (dois milhões, oitocentos e quarenta 
e nove mil, cento e cinquenta e oito reais e cinqüenta e cinco centavos), as despesas 
com pessoal empenhada  no quadrimestre foram R$-16.390.645,65 (dezesseis 
milhões, trezentos e noventa mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta e 
cinco centavos) e liquidada foram R$- 16.089.063,37 (dezesseis milhões, oitenta e 
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nove mil e sessenta e três reais e trinta e sete centavos),   fechando o 1º quadrimestre 
de 2014 com um percentual de 44,97%, um percentual de aplicação no ensino 
acumulado até 31/03/2014 de 39,84% e na saúde de 55,61%. Depois de toda a 
exposição o Sr Sidnei ficou a disposição para esclarecimentos e perguntas. Todos 
acharam que as explicações foram satisfatórias. Nada mais havendo a constar o Sr 
Sidnei agradeceu a presença de todos e encerrou a audiência, que será assinada pelos 
presentes.    
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