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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA AVALIAÇÃO DO 

CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS ESTABELECIDAS PARA 

O 1° QUADRIMESTRE DE 2018. 
 

 

De acordo com o artigo 9°, parágrafo 4° da Lei Complementar 101/2000, aos 17 de 

maio de 2018, 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 2018. Estiveram presentes o 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 foi apresentado todos os números e dados, quadro a quadro, realizados 

pelo município durante o 1° quadrimestre de 2018, 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$-42.789.148,31 (quarenta e dois milhões, setecentos e oitenta e nove mil, cento e 

quarenta e oito  reais e trinta e um centavos) e foi realizada R$-41.813.671,35 

(quarenta e um milhões, oitocentos e treze mil,  seiscentos e setenta e um reais e 

trinta e cinco centavos), perfazendo um percentual de 97,72%. As transferências 

correntes previstas no quadrimestre foram R$-33.958.739,74 (trinta e  três milhões,  

novecentos e cinquenta e oito mil, setecentos e trinta e nove reais e setenta e quatro 

centavos), realizadas foram R$-32.941.138,83 (trinta e dois milhões, novecentos e 

quarenta  e um mil, cento e trinta e oito  reais e oitenta e três centavos), alcançando 

um percentual de 97%. Sra Rita seguiu demonstrando as receitas de capital realizadas 

no 1º quadrimestre R$-1.005.727,00 (um milhão e cinco mil, setecentos e vinte e sete 

reais), totalizando um percentual de 88,18%  sobre o previsto. As despesas correntes 

e de capital empenhadas totalizaram no 1º quadrimestre de 2018,  R$-62.283.349,15 

(sessenta e dois milhões,  duzentos e oitenta e três mil, trezentos e quarenta e nove 

reais e quinze  centavos), e liquidada no 1º quadrimestre:  R$-34.592.979,02 (trinta e 

quatro milhões quinhentos e noventa e dois mil, e novecentos e setenta e nove  reais 

e dois centavos),  sendo despesas correntes empenhadas  R$-60.025.085,98 (sessenta 

milhões, e vinte e cinco mil, oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos), as 

despesas liquidadas no quadrimestre foram R$-34.514.699,45 (trinta e quatro 

milhões quinhentos e quatorze mil, seiscentos e noventa e nove reais e quarenta e 

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

18.321.126,05 (dezoito milhões, trezentos e vinte e um mil, cento e cento e vinte e 

seis reais e cinco centavos) e liquidada acumulado no exercício foram R$-

17.336.090,81 (dezessete milhões, trezentos e trinta e seis mil e noventa reais  e 

oitenta e um centavos), com um percentual de 49,41%, outras despesas correntes 

empenhadas R$-41.703.959,93 (quarenta e um milhões, setecentos e três  mil, 

novecentos e cinquenta e nove reais e noventa e três centavos), e liquidada R$-

17.178.608,64 (dezessete milhões, cento e setenta  e oito mil, seiscentos e oito reais e 

sessenta e quatro  centavos)  as despesas de capital empenhada  no quadrimestre 
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foram R$-2.258.263,17 (dois milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, duzentos e 

sessenta e três  reais e dezessete centavos) e liquidada foram R$- 78.279,57 (setenta e 

oito mil, duzentos e setenta e nove reais, e cinquenta e sete centavos), Fechou  1º 

quadrimestre de 2018 com um percentual de aplicação no ensino  de 40,30% e na 

saúde com despesas empenhada até 30/04/2018 de 29,02%. Depois de toda a 

exposição o Sra Rita ficou a disposição para esclarecimentos e perguntas. Nada mais 

havendo a constar o Sra Rita agradeceu a presença de todos e encerrou a audiência, 

que será assinada pelos presentes.    
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