
 
 
 

ATA Nº. 003/2016 
 

AUDIÊNCIA PÚBLICA DE METAS – SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2016 

Aos 30 (trinta) dias do mês de Setembro do ano de 2016, às 14:00 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 comando 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$ 11.700.957,30 (Onze milhões setecentos mil 

novecentos e cinquenta e sete reais e trinta centavos). Quanto as RECEITAS DE 

CAPITAL foram realizadas num montante de R$ 548.592,13 (quinhentos e 

quarenta e oito mil, quinhentos e noventa e dois reais e treze centavos). RECEITAS 

PRIMÁRIAS DE CAPITAL- somando-se em R$ 496.202,13 (Quatrocentos e noventa 

e seis mil, duzentos e dois reais e treze centavos). RECEITA PRIMÁRIA TOTAL: 

Valor até o Primeiro Quadrimestre somando-se num montante de R$ 12.197.159,43 



 
(Doze milhões cento e noventa e sete mil cento e cinquenta e nove reais e quarenta 

e três centavos). QUANTO AS DESPESAS CORRENTES: Dotação Atualizada das 

Despesas Correntes somando-se um montante de R$ 17.527.635,91 (Dezessete 

milhões quinhentos e vinte e sete mil seiscentos e trinta e cinco reais e noventa 

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

11.135.924,07 (Onze milhões cento e trinta e cinco mil novecentos e vinte e quatro 

reais e sete centavos). Despesas Liquidadas somando-se um montante de R$ 

10.886.622,24 (Dez milhões oitocentos e oitenta e seis mil seiscentos e vinte e dois 

reais e vinte e quatro centavos). DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES: Dotação 

Atualizada até o Quadrimestre no montante de R$ 17.449.635,91 (Dezessete 

milhões quatrocentos e quarenta e nove mil seiscentos e trinta e cinco reais e 

noventa e um centavos). Sendo as Despesas Empenhadas para o referido período 

em R$ 11.073.120,13 (Onze milhões setenta e três mil cento e vinte reais e treze 

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

2.738.390,40 (Dois milhões setecentos e trinta e oito mil trezentos e noventa reais e 

quarenta centavos). Despesas Empenhadas R$ 824.314,61 (Oitocentos e vinte e 

quatro mil trezentos e quatorze reais e sessenta e um centavos). Despesas 

Liquidadas R$ 666.592,27 (Seiscentos e sessenta e seis mil quinhentos e noventa e 

dois reais e vinte e sete centavos). DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL: Dotação 

Atualizada no montante de R$ 2.638.890,40 (Dois milhões seiscentos e trinta e oito 

mil oitocentos e noventa reais e quarenta centavos). Despesas Empenhadas no 

valor de R$ 731.764,99 (Setecentos e trinta e um mil setecentos e sessenta e quatro 

reais e noventa e nove centavos). Despesas Liquidadas no valor de R$ 606.261,37 

(Seiscentos e seis mil duzentos e sessenta e um reais e trinta e sete centavos). 

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL: Dotação Atualizada no valor de R$ 20.667.310,12 

(Vinte milhões seiscentos e sessenta e sete mil trezentos e dez reais e doze 

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



 
11.804.885,12 (Onze milhões oitocentos e quatro mil oitocentos e oitenta e cinco 

reais e doze centavos). Despesas Liquidadas no valor de R$ 11.449.688,23 (Onze 

milhões quatrocentos e quarenta e nove mil, seiscentos e oitenta e oito reais e vinte 

e três centavos). RESULTADO PRIMÁRIO: Em relação  a Previsão Atualizada e 

Dotação Atualizada chegando ao montante de R$ -2.906.370,12 (Dois milhões 

novecentos e seis mil trezentos e setenta reais e doze centavos negativo); com 

relação  as Receitas Primárias e as Despesas Empenhadas chegando a um resultado 

de R$  392.274,31 (trezentos e noventa e dois mil duzentos e setenta e quatro reais e 

trinta  e um centavos). E com relação as Receitas Primárias e as Despesas 

Liquidadas o resultado foi de R$ 747.471,20 (Setecentos e quarenta e sete mil 

quatrocentos e setenta e  um reais e vinte centavos). DEMONSTRATIVO DA 

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA: Dívida Consolidada Líquida Dívida 

Contratual Interna no montante de R$ 503.837,64 (Quinhentos e três mil oitocentos 

e trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos), com Disponibilidade Caixa Bruta 

no valor de R$ 1.350.009,78 (Um milhão trezentos e cinquenta mil nove reais e 

setenta e oito 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 443.794,97 (Quatrocentos e quarenta e 

três mil setecentos e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos), chegando a 

Dívida Consolidada Líquida em R$ -417.083,74 (Quatrocentos e dezessete mil 

oitenta e três reais e setenta e quatro centavos negativo). DEMONSTRATIVO DA 

DESPESA COM PESSOAL: Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do 

Limite – TDP entre o período de 09/2015 a 08/2016 R$ 8.337.212,47 (Oito milhões 

trezentos e trinta e sete mil duzentos e doze reais e quarenta e sete centavos). 

Chegando a um percentual de 51,69% (Cinquenta e um vírgula sessenta e nove por 

cento). Neste caso Município encontra-se no Limite Prudencial pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Tendo neste caso o Gestor deve tomar as devidas 



 
providências com o objetivo de ajustar a folha de pagamento dentro dos limites da 

Lei. DEMONSTRATIVO COM GASTOS COM SAÚDE: Despesas correntes 

somando-se um montante de R$ 2.482.080,39 (Dois milhões quatrocentos e oitenta 

e dois mil oitenta reais e trinta e nove centavos). A Despesa de Capital corresponde 

a um montante de R$ 22.454,86 (Vinte e dois mil quatrocentos e cinquenta e quatro 

reais e oitenta e seis centavos), chegando a um percentual aplicado de 20,45%. 

DEMONSTRATIVO COM GASTOS COM EDUCAÇÃO: Os Montantes gastos com 

Educação somam-se um total de R$ 2.779.230,09 (Dois milhões setecentos e setenta 

e nove mil duzentos e trinta reais e nove centavos). Demonstrando ter aplicado um 

percentual de 29,42% (Vinte e nove vírgula quarenta e dois por cento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


