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

O 1° QUADRIMESTRE DE 2017. 
 
 

De acordo com o artigo 9°, parágrafo 4° da Lei Complementar 101/2000, aos 25 de 
maio de 2017, 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 2017. Estiveram presentes o Sr Sidnei Colaciti, Secretário de  
Finanças,  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 2017, demonstrando como se comportaram as metas de realização 
das receitas e despesas previstas para o quadrimestre. As receitas correntes e de 
capital previstas no quadrimestre foram de R$-40.853.888,16 (quarenta milhões, 
oitocentos e cinquenta e três mil, oitocentos e oitenta e oito  reais e dezesseis 
centavos) e foi realizada R$-40.426.688,98 (quarenta milhões, quatrocentos e vinte e 
seis mil, e seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e oito centavos), perfazendo um 
percentual de 98,95%. As transferências correntes previstas no quadrimestre foram 
R$-33.598.563,85 (trinta e  três milhões,  quinhentos e noventa e oito mil, quinhentos 
e sessenta e três  reais e oitenta e cinco  centavos), realizadas foram R$-
30.687.510,16 (trinta milhões, seiscentos e oitenta  e sete mil, quinhentos e dez  reais 
e dezesseis centavos), alcançando um percentual de 91,34%. Sidnei seguiu 
demonstrando as receitas de capital realizadas no 1º quadrimestre R$-1.344.218,22 
(um milhão, trezentos e quarenta e quatro mil, duzentos e dezoito reais e vinte e dois  
centavos), totalizando um percentual de 1.344,21% acima do previsto. As despesas 
correntes e de capital empenhadas totalizaram no 1º quadrimestre de 2017,  R$-
54.245.141,70 (cinquenta e quatro milhões,  duzentos e quarenta e cinco mil, cento e 
quarenta e um reais e setenta centavos), e liquidada no 1º quadrimestre:  R$-
35.066.044,89 (trinta e cinco milhões e sessenta e seis mil, e quarenta e quatro rais e 
oitenta e nove centavos),  sendo despesas correntes empenhadas  R$-53.279.329,74 
(cinquenta e três milhões, duzentos e setenta e nove mil, trezentos e vinte e nove 
reais e setenta e quatro centavos), as despesas liquidadas no quadrimestre foram R$-
34.553.478,39 (trinta e quatro milhões quinhentos e cinquenta e três mil, 
quatrocentos e setenta e oito reais e trinta e nove centavos), despesas de pessoal  
empenhada no quadrimestre foram R$- 17.412.149,14 (dezessete milhões, 
quatrocentos e doze mil, cento e quarenta e nove reais e quatorze centavos) e 
liquidada acumulado no exercício foram R$-16.481.883,08 (dezesseis milhões, 
quatrocentos e oitenta e um mil, oitocentos e oitenta e três reais e oito centavos), com 
um percentual de 50,48%, outras despesas correntes empenhadas R$-35.867.180,60 
(trinta e cinco milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, cento e oitenta reais e 
sessenta centavos), e liquidada R$-18.071.595,31 (dezoito milhões, setenta e um e 
um mil, quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e um  centavos)  as despesas de 
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capital empenhada  no quadrimestre foram R$-965.811,96 (novecentos e sessenta e 
cinco mil,  oitocentos e onze  reais e noventa e seis centavos) e liquidada foram R$- 
512.566,50 (quinhentos e doze mil, quinhentos e sessenta e seis reais, e cinquenta  
centavos), Fechou  1º quadrimestre de 2017 com um percentual de aplicação no 
ensino  de 40,58% e na saúde com despesas empenhada até 30/04/2017 de 56,07%. 
Depois de toda a exposição o Sr Sidnei ficou a disposição para esclarecimentos e 
perguntas. o Sr Roberto Belludo Maia, representante do Sindicato Rural de 
Pederneiras pediu a palavra e questionou sobre a arrecadação do ITR do município 
que os investimentos nas estradas da área rural estaavam deixando a desejar, Sidnei 
explicou que os recursos do ITR entravem nos cofres do município em outubro de 
cada ano e esse recurso é livre aplicação. O Sr Ezequiel  de Lima vereador também 
fez perguntas sobre a arrecadação e sobre o percentual de aplicação na folha de 
pagamentos, Sidnei explicou que nesse exercício estamos com um queda de 
arrecadação, que os valor previsto para as recitas não estão se concretizando e que  o 
percentual de aplicação em gastos com pessoal depende muito da receita corrente 
líquida que é apurado com valores dos últimos 12 meses. 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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