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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA AVALIAÇÃO DO 

CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS ESTABELECIDAS PARA 

O 3° QUADRIMESTRE DE 2017. 
 

 

De acordo com o artigo 9°, parágrafo 4° da Lei Complementar 101/2000, aos 28 de 

fevereiro de 2018, às 15 horas, no recinto da Câmara Municipal de Pederneiras, 

realizou-se a Audiência Pública para Avaliação de Metas Fiscais estabelecidas para o 

3° quadrimestre de 2017. Estiveram presentes 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 pela Sra Rita de Cássia Bosso Garnica, que 

agradeceu a presença de todos e iniciou a apresentação dos dados através de projeção 

em tela, onde foram apresentados todos os números e dados, quadro a quadro, 

realizados pelo município durante o 3° 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$-37.785.552,02 (trinta e 

sete milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e 

dois centavos), perfazendo um percentual de 92,49%. No acumulado do quadrimestre 

o previsto foi de R$-122.561.664,49 (cento e vinte e dois milhões, quinhentos e 

sessenta e um mil, setecentos e setenta e seis reais e trinta e dois centavos) e o 

realizado foi R$-117.153.153,27 (cento e dezessete milhões, cento e cinquenta e três 

mil, cento e cinquenta e três reais e vinte e  sete centavos), perfazendo um percentual 

de 95,59%. As transferências correntes previstas no quadrimestre foram R$-

33.597.563,85 (trinta e três milhões, quinhentos e noventa e sete mil, quinhentos e 

sessenta e três  reais e oitenta e cinco  centavos), realizadas foram R$-30.849.405,44 

(trinta milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e cinco  reais e 

quarenta e quatro centavos), alcançando um percentual de 91,82%, no acumulado o 

valor previsto foi de R$-100.792.691,55 (cem milhões, setecentos e noventa e dois 

mil, seiscentos e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos) e o realizado foi 

R$-92.102.296,11 (noventa e dois milhões, cento dois mil, duzentos e noventa e seis 

reais e onze centavos), alcançando um percentual de 91,38%. Rita, seguiu 

demonstrando as receitas de capital realizadas no 3º quadrimestre R$-571.147,35 

(quinhentos e setenta e um mil, cento e quarenta e sete reais e trinta e cinco 

centavos), e no acumulado foi de R$-2.729.878,25 (dois milhões, setecentos e vinte 

nove mil, oitocentos e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos) totalizando um 

percentual de 2.729,87% acima do previsto. explicou-se que esses valores são de 

convênios e emendas parlamentares que entraram durante o exercício, o Vereador 

Adriano perguntou sobre se tem como saber quais foram as emendas e convênios que 

estão nessas receitas separadamente, foi respondido que sim mas que isso seria 

passado a ele posteriormente e que seria necessário fazer uma solicitação através de 

protocolo ou diretamente no portal da transparência. O Vereador Joãzinho da 

Farmácia disse que a maioria dos valores recebidos em 2017 de emendas são de 
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programas da saúde, cerca de R$1.700.000,00(um milhão e setecentos mil reais). O 

Secretário da Saúde Dr. Pedro, disse que os valores das emendas da saúde que 

vieram no final de 2017, estão sendo aplicadas agora no início de 2018 em diversos 

programas da saúde, como manutenção, compra de medicamentos. As despesas 

correntes e de capital empenhadas totalizaram no 3º quadrimestre de 2017, R$-

26.688.612,07 (vinte e seis milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, seiscentos doze 

reais e sete centavos) e liquidada no 3º quadrimestre R$-40.085.717,48 (quarenta 

milhões,  oitenta e cinco mil, setecentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos), 

as despesas empenhadas acumuladas no quadrimestre foi R$-115.924.856,41 (cento 

e quinze  milhões, novecentos e vinte e quatro mil, oitocentos e cinquenta e seis reais 

e quarenta e um centavos) e liquidada acumulado R$-113.933.941,74 (cento e treze 

milhões, novecentos e trinta  e três mil, novecentos e quarenta e um  reais e setenta e 

quatro centavos), as despesas de pessoal empenhada no quadrimestre foram R$-

21.788.102,67 (vinte e um milhões, setecentos e oitenta e oito mil, cento e dois reais 

e sessenta e sete centavos) e liquidada R$-22.559.157,27 (vinte e dois milhões, 

quinhentos e cinquenta e nove mil, cento e cinquenta e sete reais e vinte e sete 

centavos), e empenhada acumulado no exercício foram R$-57.681.516,75 (cinquenta 

e sete milhões, seiscentos e oitenta e um mil, quinhentos e dezesseis  reais e setenta e 

cinco centavos), e liquidada R$-57.676.391,67 (cinquenta e sete milhões, seiscentos 

e setenta e seis mil, trezentos e noventa e um reais reais e sessenta e sete centavos), 

com um percentual de 49,37%. Outras despesas correntes empenhadas até o terceiro 

quadrimestre R$-55.562.046,75 (cinqüenta e cinco milhões, quinhentos e sessenta e 

dois  mil,  quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos), e liquidada R$-

54.488.107,87 (cinquenta e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, cento e 

sete reais e oitenta e sete centavos) as despesas de capital empenhadas até o terceiro 

quadrimestre foram R$-2.681.292,91 (dois milhões, seiscentos e oitenta e um mil, 

duzentos e noventa e dois reais e noventa e um centavos) e liquidada foram R$-

1.769.442,20 (um milhão, setecentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e 

dois reais e vinte centavos). Fechou o 3º quadrimestre de 2017 com um percentual de 

aplicação no ensino de 31.31% e na saúde com despesas empenhadas até 31/12/2017 

de 34,52%. Depois de toda a exposição a Sra Rita, ficou a disposição para 

esclarecimentos e perguntas. Nada mais havendo a constar, agradeceu a presença de 

todos e encerrou a audiência, que será assinada pelos presentes.    
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