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Ata n° 004/2022 da Audiência Pública das Metas Fiscais do 1º 1 

Quadrimestre de 2022.  2 

Aos 31 (trinta e um) dias, do mês de maio, do ano de 2022 (dois mil e vinte 3 

e dois), às 14:00 horas, reuniram-se autoridades municipais e cidadãos, 4 

tendo a audiência transmitida via on-line a todos os munícipes. 5 

AUDIÊNCIA PÚBLICA: Metas Fiscais 1° Quadrimestre de 2022, 6 

conforme convocação e publicação do: “Ofício n° 107/SEPLAN/2022. 7 

Barra do Garças, 17 de maio de 2022. Da: Secretaria Municipal de 8 

Planejamento; Para: Presidente da Câmara Municipal de Barra do Garças, 9 

Ver. Pedro Ferreira da Silva Filho. 10 

1. Senhor Presidente: A Prefeitura Municipal de Barra do Garças, 11 

juntamente com a Secretaria Municipal de Planejamento, em 12 

atendimento à Constituição Federal/88, à Lei Complementar n° 101 13 

de 04/05/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), art. 9°, § 4°, inciso I 14 

e art. 48, § 1°, inciso I e ao Plano de Governo liderado pelo 15 

Excelentíssimo Senhor Prefeito ADILSON GONÇALVES DE 16 

MACEDO, convida a população barra-garcense para apreciar a 17 

referida Audiência Pública de demonstração e avaliação do 18 

cumprimento das metas fiscais – 1° quadrimestre de 2022, que se 19 

realizará no dia 31/05/2022, às 14:00hs. Nesse sentido, convidamos 20 

vossa excelência e os nobres Vereadores dessa Casa de Leis para 21 

participar da referida audiência pública que será transmitida ao vivo 22 

pelo endereço eletrônico do facebook da Câmara Municipal de Barra 23 

do Garças https://www.facebook.com/camaradebarradogarcas/, pelo 24 

Facebook do Prefeito Municipal: 25 

https://www.m.facebook.com/dradilsonprefeito/, pelo facebook da 26 

Secretaria de Planejamento: https://www.facebook.com/SeplanBg/. 27 

Certos de contarmos com vossa valorosa atenção e participação, 28 

agradecemos. Atenciosamente, Cleber Fabiano Ferreira-Secretário 29 

Municipal de Planejamento-Portaria 17.004 de 01/01/2021”.  30 

Lembrando que, o resumo, encontra-se arquivado em meio digital no Site 31 

Oficial e no Setor de Redação de Atas dessa Câmara Municipal.  32 

(02min:04s): Iniciada a Audiência, às 14:00h o Secretário Municipal de 33 

Planejamento, Cleber Fabiano Ferreira, cumprimenta a todos e explica que 34 



     

Estado de Mato Grosso 
Câmara Municipal de Barra do Garças 

Palácio Vereador Dr. Dercy Gomes da Silva  
 

 

(66) 3401‐2484/3401‐2395/3401‐2358/0800 647 6811 
barradogarcas.mt.leg.br – fb.com/camaramunicipalbarradogarcas 

Rua Mato Grosso, N° 617, Centro, Barra do Garças – MT, CEP: 78600‐000 
camarabg@gmail.com/ imprensa@barradogarcas.mt.leg.br/ 

ouvidoria@barradogarcas.mt.leg.br 

 
2 

 

irá começar agora, a Audiência Pública sobre as Metas Fiscais do 1° 35 

Quadrimestre de 2022. (01min:20s): O Sr. Secretário de Planejamento 36 

Cleber Fabiano explicou o conceito de Metas Fiscais, que é a prestação de 37 

contas do 1° Quadrimestre, de Receitas e Despesas do município, levando 38 

em consideração o prospecto dos últimos doze meses, onde pega-se o 39 

último quadrimestre para que se possa fazer esse apanhado para a prestação 40 

de contas do 1° Quadrimestre. (03min:06s): Então, iniciou-se a 41 

apresentação da Audiência com exposição dos slides a todos. O Secretário 42 

Municipal de Planejamento inicia apresentando, a Audiência Pública do 1° 43 

Quadrimestre de 2022, no dia de hoje, 31 de maio de 2022 e diz que essa 44 

audiência pública é para a apresentação do cumprimento das metas fiscais 45 

do 1° Quadrimestre de 2022. É um instrumento de divulgação, de 46 

publicidade e transparência dos atos públicos do Poder Executivo. 47 

(03min:30s): Definição de Audiência Pública: Audiência pública é uma 48 

reunião pública, transparente e de ampla discussão em que se vislumbra a 49 

comunicação entres os vários setores da sociedade e as autoridades 50 

públicas. Meta Fiscal é uma estimativa feita pelo governo da diferença 51 

entre receitas e gastos esperados para o ano seguinte. Ao estabelecer um 52 

valor, o governo assume um compromisso público de equilibrar as contas e 53 

manter a dívida pública sob controle. O Sr. Secretário explica que a 54 

Audiência ainda está sendo feita online por conta da pandemia, porém a 55 

próxima estará fazendo ao vivo e presencial no Auditório da Câmara 56 

Municipal. (04min:22s): Base Legal: Lei de Responsabilidade Fiscal. Art. 57 

9.... §4º - Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o poder 58 

executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada 59 

quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no §1º do art. 166 60 

da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais e 61 

municipais. Lei de Responsabilidade Fiscal da Transparência da Gestão 62 

Fiscal. Art. 48 - São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos 63 

quais, será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de 64 

acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as 65 

prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o relatório resumido da 66 

execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal; e as versões 67 

simplificadas desses documentos. Art. 54 e 55 da LRF - Relatório de 68 

Gestão Fiscal (RGF) emitido e publicado a cada quadrimestre pelos 69 
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titulares dos poderes e órgãos. Composição da Receita Corrente Líquida –70 

RCL. Receitas tributárias - IPTU, ITBI, ISSQN, IRRF, Contribuição de 71 

melhoria e taxa. Receitas de contribuições - Contribuição para iluminação 72 

pública; Receitas patrimoniais - aluguel de imóveis públicos, rendimentos 73 

de aplicações financeiras; Receitas de serviços - Fornecimento de água e 74 

coleta de lixo etc; Transferências correntes - Recursos recebidos da União e 75 

do Estado; Outras receitas correntes - multas aplicadas. (06min:43s): 76 

Relatório de Gestão Fiscal (art. 54 e 55): Obrigatório em todos os 77 

quadrimestres: a. Despesas Total com o Pessoal; b. Dívida consolidada e 78 

mobiliária; c. Concessão de garantias; e. Operações de crédito. A) limite 79 

máximo na esfera municipal: Executivo: 54% da RCL; Legislativo 6% da 80 

RCL; Município 60% da RCL. B) limite prudencial na esfera municipal: 81 

Executivo: 51,30% da RCL; Legislativo 5,7 % da RCL; Município 57,00% 82 

da RCL. C) limite alerta na esfera municipal: Executivo: 48,60% da RCL; 83 

Legislativo 5,40% da RCL; Município 54,00% da RCL. Publicações desses 84 

relatórios: Todos os relatórios contábeis estão no portal de transparência do 85 

Município de Barra do Garças no site 86 

https://www.barradogarcas.mt.gov.br; no Diário Oficial do Tribunal de 87 

Contas do Estado de Mato Grosso do dia 17 de maio de 2022. (08min:12s): 88 

Cumprimento das Metas Fiscais. Com relação ao cumprimento das metas 89 

fiscais, os principais objetivos da audiência pública são: -Demonstrar as 90 

receitas arrecadadas no período, comparadas com a sua previsão; -91 

Demonstrar as despesas realizadas executadas no período; -Comparar as 92 

receitas e despesas do período; -Demonstrar e analisar as metas de 93 

resultado primário e resultado nominal; -Comparar as metas e as dívidas do 94 

município; -Demonstrativo da despesa com pessoal (último 12 meses); -95 

Demonstrar gasto com educação; -Demonstrar gasto com saúde. 96 

(08min:50s): Receitas. Janeiro a abril 2022 - 1º Quadrimestre/2022. 97 

Relatório Resumido da Execução Orçamentária-Demonstrativo dos 98 

Resultados Primário e Nominal. Receitas correntes - anexo 6 P-1. Receitas 99 

Correntes: Previsão Atualizada=222.857.876,30; Receitas realizadas até o 100 

1° Quadrimestre/2022=83.119.368,55; Meta 33,3333%=37,29%. 101 

(10min:56s): Relatório Resumido da Execução Orçamentária-102 

Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Receita de Capital 103 

Anexo 6 P-1. Receita de Capital: Previsão Anual=16.833.766,20; Receitas 104 
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realizadas até o 1° Quadrimestre/2022=  3.419.509,49. (14min:16s): 105 

Balanço Orçamentário. Metas Fiscais - 1º Quadrimestre – 2022. 106 

Despesas. Metas Fiscais - 1º Quadrimestre – 2022. Resumo do Anexo 6 P-2 107 

- Demonstrativo do Resultados Primários e Nominal. Despesas Correntes: 108 

Previsão Anual=  186.715.063,01; Despesas Liquidadas no 1° 109 

Quadrimestre= 73.440.983.60. Total da Despesa=228.412.584,73. Despesas 110 

Liquidadas no 1° Quadrimestre=  74.988.206.85. Resultado Primário - 111 

Acima da Linha= 8.989.492,13. Meta fixa no anexo de Metas Fiscais da 112 

LDO para o exercício de referência=Valor Corrente 27.053.664,19. O valor 113 

da execução do resultado primário apurado no período demonstra 114 

atendimento das Metas previstas para o exercício. Análise do Resultado 115 

Nominal: O Resultado Nominal evidencia as variações do estoque líquido 116 

da Dívida de Longo Prazo (as dívidas consolidada e fundada) e Resto a 117 

Pagar processados, calculando a capacidade financeira para fazer face ao 118 

pagamento da dívida, e comparando com o exercício anterior. O parâmetro 119 

para comparação sempre será a arrecadação do ano fiscal anterior. 120 

(18min:16s): Demonstrativo da Despesa com Pessoal. Relatório de 121 

Gestão Fiscal-RGF. Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  122 

Maio 2021 a Abril 2022. Despesa com Pessoal Executada. Despesa Líquida 123 

com Pessoal – Total Liquidada (últimos 12 meses)=109.108.533,46. A 124 

Despesa com pessoal no período Maio 2021 a Abril 2022, conhecido como 125 

R.G.F, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, está dentro dos 126 

parâmetros exigidos, com a porcentagem sobre a Receita Corrente Líquida 127 

abaixo dos limites de alerta, como demonstrado em tabelas. (21min:54s): 128 

Aplicação na Educação. 1° Quadrimestre 2022. Total Geral das Despesas 129 

com Educação: Dotação atualizada=  54.782.758,60; Despesas 130 

empenhadas= 28.002.031,73; Despesas pagas= 20.544.468,13. (28min:31s): 131 

Aplicação na Saúde. 1° Quadrimestre 2022. Total das Despesas com 132 

Saúde: Dotação Anual=87.582.922,13; Despesas empenhadas até o 1° 133 

Quadrimestre=47.162.899,50; Despesas pagas até o 1° 134 

Quadrimestre=31.683.038,74. Despesas executadas com recursos 135 

provenientes das transferências de recursos de outros entes: Dotação 136 

Anual=58.503.469,18; Despesas empenhadas até o 1° 137 

Quadrimestre=28.901.413,62; Despesas pagas=18.727.109,91. Total das 138 

despesas executadas com recursos próprios: Dotação anual=29.079.452,95; 139 
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Despesas empenhadas até o 1° Quadrimestre=18.261.485,88; Despesas 140 

pagas=12.955.928,83. (37min:02s): Encerramento. O Sr. Secretário de 141 

Planejamento diz que a Audiência Pública das Metas Fiscais do 1° 142 

Quadrimestre é uma prestação de contas que a Secretaria de Planejamento e 143 

Orçamento precisa fazer, em respeito as diretrizes legais. Agradecimentos: 144 

A todos que de alguma forma fizeram parte deste encerramento do 1º 145 

quadrimestre/2022, na aplicação das ações governamentais. À 146 

coordenadoria orçamentária que faz o controle das contas públicas. A todos 147 

os funcionários da equipe da secretaria de finanças que: 1 - classificou os 148 

registros; 2-  contabilizaram todos os registros. A todos os funcionários que 149 

foram detentores na construção destes números. Citação do Secretário: 150 

“Todo sucesso é fruto de um grande trabalho em equipe. Ninguém vai a 151 

lugar nenhum sozinho. E, nós estamos conseguindo fazer uma gestão 152 

diferente, justamente porque nós andamos todos de braços dados”. O Sr. 153 

Secretário de Planejamento agradece mais uma vez a todos e diz que esse 154 

material estará disponível no site da prefeitura para ser analisado sempre 155 

que quiserem e estão sempre aqui à disposição para sanar quaisquer 156 

dúvidas, sejam da equipe interna, dos colegas ou secretários. Agradece a 157 

presença de todos os secretários. Envia abraço a todos e votos de uma boa 158 

semana. Após, o Secretário Municipal de Planejamento Cleber Fabiano 159 

encerra a Audiência Pública, da qual, consta lavrada, a presente ATA.  160 

 161 

SALA DE SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, aos 31 dias do mês de 162 

maio do ano de 2022. 163 


