
Ata de Audiência Pública para apresentação do Relatório de Avaliação das Metas Fiscais 

referentes ao 2º Quadrimestre de 2020.  

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de 2020, às dezessete horas, reuniram-se em 

Audiência Pública na Câmara Municipal de Vereadores de Salto do Jacuí, sob a presidência do 

vereador Jucimar Borges da Silveira, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, os 

vereadores Sandro Drum e Jane Elizete Ferreira Martins da Silva, o Secretário Municipal da 

Fazenda Cássio Marcelo Oliveira Gonçalves, a Contadora da Prefeitura Municipal Débora 

Vanessa da Silva Maas, a Assessora Contábil MarijaraPetter Guimarães e Silva, Loreci Maciel da 

Silva representando o Instituto Estadual de Educação Miguel Calmon, Alice Freitas representando 

a OAB, Luiz Fischer e Elder dos Santos Marques representando a Brigada Militar, Luci 

KremerBisognin representando o CTG Potreiro Grande, bem como servidores da Câmara 

Municipal, para a apresentação do Relatório de Avaliação das Metas Fiscais referentes ao 2º 

Quadrimestre de 2020.O presidente declarou aberta a Audiência Pública e solicitou à Contadora 

Débora que apresentasse o Relatório, a qual destacou que a audiência pública ocorre em 

cumprimento ao estabelecido no § 4º do art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, o qual 

determina que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais do 

orçamento fiscal e de seguridade social ao final de cada quadrimestre. Débora falou da Receita, 

onde, segundo o Balanço Orçamentário da Receita, o total previsto, que corresponde ao somatório 

das receitas correntes e de capital excluídas as deduções para o Fundeb e da Lei Complementar nº 

91/97, foi estimado na Lei de Orçamento para o exercício de 2020 no montante de R$ 

52.173.384,00. A receita efetivada no período de Maio a Agosto de 2020 foi de R$ 22.963.695,58, 

tendo sido arrecadado, portanto, 44,01% da meta anual. Comparada à projeção para o período, no 

valor de R$ 17.559.897,64 constante na programação financeira, que considerou as reestimativas 

de receitas, demonstra-se um excedente de 130,77%. Esse desempenho foi propiciado pelo 

resultado positivo das receitas correntes, que atingiu o percentual de realização equivalente a 

37,93% da programação anual, e das Receitas de Capital, devido aos recursos liberados da 

operação de crédito FINISA. Débora apresentou o quadro demonstrativo da Receita Prevista e 

Realizada.O total das Receitas Correntes previsto para o período considerado (Maio a Agosto), de 

acordo com a programação financeira, foi de R$ 17.177.121,64. Os valores realizados 

corresponderam a R$ 19.354.582,14, superando 12,68% da meta estabelecida. Débora apresentou 



o quadro das Receitas Tributárias Previstas e Realizadas, destacando que a Receita Tributária 

atingiu até o final do 2º Quadrimestre em análise o montante de R$ 1.804.273,76, que, confrontada 

com a previsão constante na programação financeira de R$ 1.398.133,28, representa uma 

realização de 129,05% da projeção para o período e 43,02% do valor estimado para o ano. No 

quadro Receita de Contribuições, verifica-se que as Receitas de Contribuições acumularam no ano, 

de Maio a Agosto, o valor de R$ 569.678,17, correspondendo a 32,95% da previsão anual. 

Relativamente aos valores projetados para o período, realizaram 98,85% da meta. Débora destaca 

que no grupo das Transferências Correntes da União, o item mais significativo refere-se às 

transferências constitucionais do Fundo de Participação dos Municípios – FPM –, que realizou R$ 

3.326.280,28 no período, correspondendo a 29,26 da projeção anual. Nas transferências do Estado, 

deve ser destacada a participação do Município no ICMS, cujos valores transferidos ao Município, 

no período em análise, foram de R$ 4.373.393,97 correspondendo a 32,67% da expectativa anual, 

que é de R$ 13.387.026,00. No quadro Receitas de Capital, conforme desempenho demonstrado, 

observa-se que as Receitas de Capital, alcançaram 712,84% do projetado. Na composição dessa 

receita prevalece o item 2119.00.1.1.02.00.00 - CONTRATO FINISA Nº 0532590 DVº: 07. No 

quadro Despesas, Débora destaca que as Despesas Liquidadas, juntamente com as transferências 

patronais para o RPPS, no acumulado de Maio a Agosto de 2020 totalizaram R$ 19.585.590,63, 

valor equivalente a 113,03% da previsão para o período. O total das despesas correntes realizadas 

foi de R$ 14.289.202,95, correspondendo a 103,81% da projeção. As despesas de capital 

totalizaram R$ 5.296.387,68, superiores ao valor projetado para o período, de 1.612.973,69. No 

quadro Resultado Orçamentário, considerando todas as fontes de recursos, a Despesa Total 

liquidada, nela incluída a transferência da cota patronal para o RPPS, no período de Maio a Agosto 

de 2020, apresentou uma execução inferior à Receita Total realizada. Em valores acumulados, a 

correlação despesa total/receita total foi de 3.378.104,95, demonstrando um superávit de R$ 

3.378.104,95. Esse resultado permite confirmar o atingimento das metas fiscais para o exercício. 

Considerando todas as fontes de recursos, a Despesa Total liquidada, nela incluída a transferência 

da cota patronal para o RPPS, no período de Maio a Agosto de 2020, apresentou uma execução 

inferior à Receita Total realizada. Em valores acumulados, a correlação despesa total/receita total 

foi de 769.980,53, demonstrando um superávit de R$ 769.980,53.Esse resultado permite confirmar 

o atingimento das metas fiscais para o exercício. Por fim, a Contadora da Prefeitura 



MunicipalDébora Vanessa Maasdestacou queos resultados apresentados permitem concluir que as 

metas de arrecadação e o limite de gastos estabelecidos na programação financeira foram 

atendidos, evidenciando, assim, a desnecessidade de ajustes na execução orçamentária para fins de 

atingimento das metas fiscais de resultado primário e resultado nominal estabelecidos, bem como 

para o atendimento dos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Após a leitura do relatório, o 

presidente abriu espaço aos presentes para manifestações. Nada mais havendo a se tratar, às 

dezessete horas e quarenta e cinco minutos, o presidente encerrou os trabalhos e vai a presente Ata 

lavrada e assinada pelos presentes: 

 

 

 


