
 

 

 
 

ATA Nº. 002/2016 
 

AUDIÊNCIA PÚBLICA DE METAS – PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2016 

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de Maio do ano de 2016, às 15:00 hs, no Plenário 

da Câmara Municipal de Campo Bonito, localizada na Rua Pedro Pícolli, n°1085, 

Centro, desta cidade de Campo Bonito, reuniram-se em Audiência Pública de 

metas conforme artigo 9°, § 4° da Lei Complementar 101/2000, Contadora Catiana 

Neri Lopes, Contador Tadeu Ferreira de Albuquerque, Controlador Interno Célio 

Abrahão Pícolli, Contador da Câmara Municipal Alair Antonio dos Santos, 

Edemar Slompo Assessor legislativo, Presidente da Comissão Orçamentária e 

Financeira Vereador Jandir Rosário Gregolon, Relator Vereador Mario Weber e o 

Vereador Luciano Scimioni membro, e demais presentes, conforme se verifica 

pelas assinaturas colocadas na lista de Presença. Assumindo a presidência dos 

trabalhos, a Contadora deu início aos trabalhos informando dos assuntos a serem 

tratados: Receitas previstas e realizadas, Despesas fixadas e Executadas, Metas 

Fiscais, Despesa com pessoal, gastos com saúde, Gastos com Educação, Dívida 

consolidada e Despesas por órgão. A Previsão Atualizada das Receitas Primárias 

Correntes num montante de R$ 17.760.940,00 (Dezessete milhões setecentos e 

sessenta mil novecentos e quarenta reais.), Receitas realizadas até o quadrimestre, 

totalizando um montante de R$ 5.939.024,54 (Cinco milhões novecentos e trinta e 

nove mil vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos). Quanto as RECEITAS 

DE CAPITAL foram realizadas num montante de R$ 325.016,91(Trezentos e vinte 

cinco mil, dezesseis reais e noventa e um centavos). RECEITAS PRIMÁRIAS DE 

CAPITAL- somando-se em R$ 325.016,91 (Trezentos e vinte cinco mil, dezesseis 

reais e noventa e um centavos). RECEITA PRIMÁRIA TOTAL: Valor até o 

Primeiro Quadrimestre somando-se num montante de R$ 6.264.041,45 (Seis 

milhões duzentos e sessenta e quatro mil quarenta e um reais e quarenta e cinco 



 

 

centavos QUANTO AS DESPESAS PRIMÁRIAS: Dotação Atualizada das Despesas 

Correntes somando-se um montante de R$ 16.794.265,50 (Dezesseis milhões 

setecentos e noventa e quatro mil duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta 

centavos). Despesas Empenhadas até o Primeiro Quadrimestre no montante de R$ 

5.395.779,57 (Cinco milhões trezentos e noventa e cinco mil setecentos e setenta e 

nove reais e cinquenta e sete centavos). Despesas Liquidadas somando-se um 

montante de R$ 5.168.000,08 (Cinco milhões cento e sessenta e oito mil e oito 

centavos). DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES: Dotação Atualizada até o 

Quadrimestre no montante de R$ 16.716.265,50 (Dezesseis milhões setecentos e 

dezesseis mil duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos). Sendo as 

Despesas Empenhadas para o referido período em R$ 5.332.975,63 (Cinco milhões 

trezentos e trinta e dois mil novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e três 

centavos). DESPESAS DE CAPITAL: Dotação Atualizada num montante R$ 

2.160.194,00 (Dois milhões cento e sessenta mil cento e noventa e quatro reais). 

Despesas Empenhadas R$ 606.017,51 (Seiscentos e seis mil dezessete reais e 

cinquenta e um centavos). Despesas Liquidadas R$ 424.690,67 (Quatrocentos e 

vinte e quatro mil seiscentos e noventa reais e sessenta e sete centavos). DESPESAS 

PRIMÁRIAS DE CAPITAL: Dotação Atualizada no montante de R$ 2.060.694,00 

(Dois milhões sessenta mil seiscentos e noventa e quatro reais).Despesas 

Empenhadas no valor de R$ 513.467,89 (Quinhentos e treze mil quatrocentos e 

sessenta e sete reais e oitenta e nove centavos).Despesas Liquidadas no valor de R$ 

395.167,13 (Trezentos e noventa e cinco mil, cento e sessenta e sete reais e treze 

centavos). DESPESA PRIMÁRIA TOTAL: Dotação Atualizada no valor de R$ 

19.846.443,52 (Dezenove milhões oitocentos e quarenta e seis mil quatrocentos e 

quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos). Despesas Empenhadas até o 

Quadrimestre no montante de R$ 5.846.443,52 (Cinco milhões oitocentos e 

quarenta e seis mil quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois 



 

 

centavos). Despesas Liquidadas no valor de R$ 5.540.990,31 (Cinco milhões 

quinhentos e quarenta mil novecentos e noventa reais e trinta e um centavos). 

RESULTADO PRIMÁRIO: Em relação à Previsão Atualizada e Dotação Atualizada 

chegando ao montante de R$ -1.678.319,50 (Um milhão seiscentos e setenta e oito 

mil trezentos e dezenove reais e cinquenta centavos negativo); com relação  as 

Receitas Primárias e as Despesas Empenhadas chegando a um resultado de R$  

417.597,93 (Quatrocentos e dezessete mil quinhentos e noventa e sete reais e 

noventa e três centavos). E com relação as Receitas Primárias e as Despesas 

Liquidadas o resultado foi de R$ 723.051,14 (Setecentos e vinte e três mil cinquenta 

e um reais e quatorze centavos). DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA 

CONSOLIDADA LÍQUIDA: Dívida Consolidada Líquida Dívida Contratual 

Interna no montante de R$ 534.645,72 (Quinhentos e trinta e quatro mil seiscentos e 

quarenta e cinco reais e setenta e dois centavos), com Disponibilidade Caixa no 

valor de R$ 1.869.012,84 (Um milhão oitocentos e sessenta e nove mil doze reais e 

oitenta e quatro centavos), Demais Haveres Financeiros no montante de R$ 

14.706,15 (Quatorze mil setecentos e seis reais e quinze centavos), (-) Restos a Pagar 

Processados (Exceto Precatórios) no valor de 587.637,36 (Quinhentos e oitenta e 

sete mil seiscentos e trinta e sete reais e trinta e seis centavos), chegando a Dívida 

Consolidada Líquida em R$ -761.435,91 (Setecentos e sessenta e um mil 

quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa e um centavos negativo). 

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL: Total da Despesa com Pessoal 

para fins de apuração do Limite – TDP entre o período de 05/2015 a 04/2016 R$ 

8.098.959,03 (Oito milhões noventa e oito mil novecentos e cinquenta e nove reais e 

três centavos). Chegando a um percentual de 49,34% (Quarenta e nove vírgula 

trinta e quatro). Portanto Município encontra em situação de alerta pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal. DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM SAÚDE: 

Despesas correntes somando-se um montante de R$ 1.142.523,76 (Um milhão cento 



 

 

e quarenta e dois mil quinhentos e vinte e três reais e setenta e seis centavos). A 

Despesa de Capital corresponde a um montante de R$ 12.469,13 (Doze mil 

quatrocentos e sessenta e nove reais e treze centavos), chegando a um percentual 

aplicado de 16,91%. DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO: Os 

Montantes gastos com Educação somam-se um total de R$ 1.246.116,56 (Um 

milhão duzentos e quarenta e seis mil cento e dezesseis reais e cinquenta e seis 

centavos). Demonstrando ter aplicado um percentual de 27,50% (Vinte e sete 

vírgula e cinco por cento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


