
ATA Nº 001/2016 DE 22 DE JANEIRO DE 2016 – QUE TRATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

PARA DISCUTIR AS METAS FISCAIS DO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2015 

Aos 22 dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e Dezesseis, às 17 horas, foi realizada 

audiência pública no Plenário da Câmara Municipal para discutir as metas fiscais do 

terceiro quadrimestre do exercício financeiro de 2015 em cumprimento as 

determinações legais contidas no artigo 9º, § 4º da Lei Complementar 101/2000. A 

audiência foi previamente comunicada aos cidadãos mediante editais de convocação 

fixados no mural da Prefeitura Municipal, da Câmara Municipal, Correios e outros 

logradouros, atendendo as disposições legais do artigo 111 da Lei Orgânica Municipal. 

Reuniu-se a comunidade juntamente com os representantes do Poder Executivo na 

pessoa da Controladora Interna SRª Clelia Maria de Assis Bastos, Tesoureiro Srº Adalto 

Clei Faria Maia e o do Contador Srº Adenilson Alves Feitosa. A reunião passou a ser 

conduzida pelo Contador que apresentou para discussão os anexos dos Relatórios de 

Gestão Fiscal - RGF do terceiro quadrimestre do exercício financeiro de 2015, os quais 

evidenciam o seguinte: 1) Que o município dispõe de compromissos assumidos 

mediante contratação de dívidas com o (INSS) Instituto Nacional de Seguridade  Social, 

2) RPPS – Possui restos a Pagar junto ao Regime Próprio de Previdência Social do 

Exercício de 2015. 3)- Não há concessão de garantias de valores, e nem recebimentos 

desses. 4) Os limites para contratações de operações de créditos estão todos 

cumpridos, até mesmo por não haver nenhum contrato de financiamento dessa 

ordem. 5) Os custos com pessoal estão dentro do limite dos artigos 19 e 20 da LC 

101/2000 -  LRF,  representando 42,74% acumulado até o fim do quadrimestre. Por 

fim, concluímos que os resultados fiscais do município estão todos em conformidade 

as determinações legais e legislações vigentes, e esta situação se consolida favorável, e 

não ter contratado operação de crédito bem como manter os custos com pessoal 

dentro dos limites fiscais. É a conclusão final que chegamos nessa audiência ao 

analisarmos e discutirmos com a sociedade o cumprimento das metas fiscais desse 

quadrimestre. Assinam esta ata eu, Clélia Maria de Assis Bastos, que secretariei a 

audiência pública, a Srº. Adalto Clei Faria Maia, o Contador Srº Adenilson Alves Feitosa 

que apresentou os resultados fiscais, vereadores municipais e representantes da 

comunidade. 


