
ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA AVALIAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS
METAS FISCAIS REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

DE DOM PEDRO DE ALCÂNÍARA/RS

ATA No 001/2022

Aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois às dezoito
horas na CâmaÍa Nlunicipal de Vereadores de Dom Pedro de Alcântara,
reuniram-se os abaixo assinados, com a iniciativa do Poder Executivo
l\4unicipal, juntamente com a membros da Comissão de FINANÇAS E
ORÇAMENTO do Poder Legislativo Municipal, para apresentaçáo dos
trabalhos relativos â Audiência Pública que demonstrará e avaliará o
cumprimento das metas Íiscais, de que trata o parágraÍo 40 , do artigo 90 da Lei
de Responsabiljdade Fiscal, sobre o 1o quadrimestre de 2022. A Audiência
pública for instrumentalrzada e realizada pela Secretaria Municipal da
Adminrstração e Fazenda, através de seus representantes. Êstiveram
presentes os senhores vereadores que assinam a presente, a senhora Raquel
Model Evaldt Hahn, Secretária Municipâl de Administraçáo e Fazenda, o
senhcr Alexsandro de Freitas Simão, Contador do Poder Executivo lvlunicipal, â
senhoÍa Ana Cristina de Mello de Oliveira, Íepresentando o sistema de controle
interno do lvlunicipio, e demais presentes. O contador apresentou os relatórios
financeiros e das metas fiscais do '1o quadrimestre de 2022, paÍa avaliação,
apresentando os demonstrativos do resultado primário e nominal,
demonstrativo das receitas previstas e realizadas, demonstrativo de restos a
pagar, demonstrativo da receita corrente liquida, demonstrativo de pessoal e
limites das LRF, despesa com mânutenção e desenvolvimento de ensrno,
ações e serviços públicos de saúde e o demonstrativo do FUNDEB. Os
resultados apresentados permitem conÇiutr que a meta Íixada paÃ o resultado
primário foi suficiente em honrar integralmente as despesas fiscais. As
despesas com pessoal com a proporção da receita corrente liquida está abaixo
dos rimites legais Fica den'ronstrado asstflr o atingimento das metas fiscais,
bem como dos reqursitos da lei de responsabilidade Íiscal. A audtência foi
assistida pelos vereadores e pela comunidade em geral. Nada mais havendo a
ser tratado, o contador, agradeceu as explanaçóes e a presença de todos e
declarou encerrada a audiência pública, determinando a lavÍãtura desta ata
que vai por todos assinâda. Segue em anexo o demonstrativo apresentado
nesta âudiência pública. Câmara l\4unicipal de Vereadores de dom Pedro de

ntara, em 30 dê mato de 2022
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