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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA PELO PODER EXECUTIVO DE NOVAIS 

EM 18 DE SETEMBRO DE 2020, OBJETIVANDO A APRESENTAÇÃO E AVALIAÇÃO 

DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO 

DE 2020 E APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO ANTEPROJETO DE LEI 

ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA PARA O EXERCÍCIO DE 2021 

 

Aos dezoito dias do mês de setembro de dois mil e vinte (18/09/2020), na Câmara 

Municipal de Novais, com início às nove horas (09h00min), realizou-se a Audiência 

Pública, objetivando a apresentação e avaliação do cumprimento das Metas Fiscais 

do 2º Quadrimestre de 2020, da Prefeitura Municipal de Novais, bem como a 

apresentação e discussão do anteprojeto de lei orçamentária para o exercício de 

2021 do Município, em atendimento ao disposto no § 4º do artigo 9º e parágrafo 

único do artigo 48 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de 

Responsabilidade Fiscal do Poder Executivo. 

O Assessor Técnico Antonio Carlos Filho, representante da empresa Contac 

Assessoria Contábil e Administrativa contratada pela Prefeitura, DECLAROU aberta 

a Audiência às nove horas (09h00min), dando início aos trabalhos. 

Convidou em seguida, Antonio de Assis Munhoz – Contador da Prefeitura, para 

secretariar os trabalhos. 

Antonio Carlos esclareceu inicialmente sobre as medidas de prevenção necessárias 

em se observar, utilizando-se de do uso de máscaras, distâncias mínimas entre 

pessoas e uso de álcool em gel, em razão do afastamento social provocado pela 

emergência em saúde pública e enfrentamento da Pandemia de Covid-19 (Novo 

Coronavírus). 

Reforça em seguida, que o convite da audiência pública foi amplamente divulgado 

por meio de jornal escrito, publicação no Portal da Prefeitura na internet e convite 

estendido à Câmara de Vereadores da cidade., e que a mesma seria desenvolvida em 

duas partes, assim especificada: 
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▪ Apresentação e avaliação do cumprimento das Metas Fiscais 

alcançadas no 2º Quadrimestre do exercício de 2020. 

▪ Apresentação e discussão do anteprojeto da Lei Orçamentária Anual 

– LOA para o exercício de 2021 e respectivas alterações das metas 

do planejamento vigente. 

Antonio Carlos agradece ao Prefeito Fábio Donizete da Silva pela confiança no 

trabalho desenvolvido e cumprimenta as demais pessoas presentes à sessão. 

Antonio Carlos fala das propostas da Administração e pelo zelo em se cumprir o 

Planos Orçamentários vigentes no Município, compatibilizando-os com as 

exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, e do esforço que vem fazendo no 

sentido de atingir bons resultados, apesar da difícil situação que se vive no 

momento, especialmente por não saber as consequências que ainda poderão advir 

em razão da crise desencadeada pelo Covid-19.  

Em seguida começa a fazer as explanações técnicas dos resultados estimados e 

previstos, comparando-os com os alcançados no encerramento do 2º 

Quadrimestre/2020.  

Inicia conceituando a audiência pública, como sendo, “a participação popular na 

gestão pública, permitindo às partes interessadas, discutir publicamente com o 

governo municipal, os assuntos considerados relevantes para toda a sociedade”; 

Antonio Carlos inicia sua fala dizendo que a administração municipal de Novais 

cumpre o seu dever institucional, apresentando um assunto de grande interesse à 

toda a sociedade, dando atendimento à legislação e especialmente cumprindo com 

os princípios de publicidade e da transparência quanto aos atos da administração 

pública.  

Diz, que tem o propósito de conversar com todos dentro de uma dinâmica e 

linguagem da mais didática possível, conceituando de uma forma simples, o que 

significa “Metas Fiscais”, que apesar de ser um termo técnico muito mencionado, 

poucas pessoas sabem o que significa exatamente, lendo em seguida: “Metas Fiscais 

representam os resultados a serem alcançados projetados na LDO elaborada no ano 
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anterior (2019), para cumprimento no ano seguinte (2020); visam atingir os 

objetivos desejados pela administração, especialmente quanto à trajetória de 

endividamento no médio prazo; tem o objetivo de compatibilizar à execução 

orçamentária financeira objetivando atingir equilíbrio fiscal e obtenção de 

superávits; finalmente legitima os processos de planejamento e orçamento do 

governo, uma vez que permite aos agentes aferirem sobre o desempenho do 

administração pública face a sua responsabilidade fiscal (Secretaria do Tesouro 

Nacional).  

Antonio Carlos enfatiza também, que um planejamento e um orçamento bem 

elaborado e também sua boa execução, induz ao gestor, a obtenção de resultados 

positivos, mas que, entretanto, alguns fatores externos interferem muito nesses 

resultados, especialmente os pequenos municípios que dependem muito das 

transferências feitas pelos Governos Federal e Estadual e que as vezes deixam a 

desejar.  

Anuncia que em seguida seria feita a explanação técnica dos resultados alcançados, 

apresentando a avaliação do cumprimento das Metas Fiscais alcançadas no 2º 

Quadrimestre do exercício de 2020, contextuando: 

▪ Análise do Orçamento: Receita 

▪ Evolução da Receita de um ano para outro: mesmo período 

▪ Comparativo da Execução Orçamentária 

▪ Evolução da Disponibilidade Caixa entre períodos 

▪ Composição do Saldo de Caixa e Bancos por Fontes de Recursos  

▪ Análise da Liquidez de Curto Prazo / Liquidez Imediata 

▪ Restos a Pagar pendentes de pagamento 

▪ Dívida Consolidada de Longo Prazo; 

▪ Despesa Total com Pessoal (Prefeitura) 

▪ Saúde: Aplicação Constitucional Obrigatória 15% 

▪ Educação: Aplicação Constitucional Obrigatória de 25% 

▪ FUNDEB: Execução Financeira no período 
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▪ Investimentos no período 

Expondo os Quadros cujo tema foi didaticamente explicado independentemente de 

seu resultado, Antonio Carlos esclareceu e justificou cada ponto considerado 

relevante no contexto da Lei de Responsabilidade Fiscal, informando finalmente que 

tais resultados são o que constam do Relatório de Gestão Fiscal RGF – do 2º 

Quadrimestre de 2020  e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO 

– do 4º Bimestre de 2020, encerrados em 31 de agosto de 2020, publicados na 

forma da lei, passando tais dados e informações a serem integrantes da Ata da 

Audiência, por se traduzirem em informações oficiais da Administração, e que 

inclusive se encontram disponíveis no Portal da Transparência da Prefeitura 

Municipal de Novais. 

Antonio Carlos reafirma que os resultados alcançados são satisfatórios, parciais e os 

mesmos espelham a realidade e a capacidade que o Município possui em oferecer os 

serviços públicos voltados à melhoria da qualidade de vida da população. 

Informa em seguida que a Audiência está aberta para quem gostaria de fazer 

comentários a respeito, aguardando-se alguns minutos, porém ninguém se 

manifestou. 

Em razão do silêncio, Antonio Informa que seria iniciada a segunda parte da 

audiência pública, qual sejam a apresentação e discussão do anteprojeto da Lei 

Orçamentária Anual – LOA para o exercício de 2021 e respectivas alterações das 

metas do planejamento vigente. 

Inicialmente tece comentários a respeito do anteprojeto de Lei Orçamentária para o 

Exercício de 2021, dizendo, que, seguindo a programação estabelecida desde o PPA 

– Plano Plurianual do Município vigente até esse exercício e conforme a lei de 

diretrizes orçamentárias já aprovadas para o mesmo exercício, tal projeto guarda 

perfeita sintonia e sincronismo entre tais planos, em respeito à Constituição Federal. 

Informa que o valor orçado para o exercício de 2021 é de R$ 22.000.000,00 (vinte e 

dois milhões), sendo: R$ 948.000,00 (novecentos e quarenta e oito mil reais) 
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pertencente ao Poder Legislativo e R$ 21.052.000,00 (vinte e um milhões e 

cinqüenta e dois mil reais), pertencente ao Poder Executivo. 

Discorre em seguida sobre os desdobramentos do orçamento, segundo os anexos 

que o compõe, mencionando: o Orçamento Fiscal e da Seguridade social, Sumário 

Geral da Receita por Fontes; Sumário Geral da Despesa por Funções de Governo; a 

Despesa por Órgãos da Administração; a Despesa por Unidades Orçamentárias; as 

Despesas por Categorias Econômicas, dentre outros detalhamentos. 

Informa finalmente que todos os anexos, demonstrativos e quadros exigidos pela 

atual legislação encontram-se apensados ao processo formal da audiência pública, à 

disposição para consultas. 

Antonio Carlos encerra sua fala técnica, colocando-se à disposição para 

esclarecimentos, informando também que a audiência está aberta para quem 

gostaria de fazer comentários a respeito. 

Ninguém se manifestando no sentido de obter informações ou fazer qualquer 

comentários, a sessão foi encerrada às dez horas e trinta e oito minutos (10h38min). 

Para registrar, Eu ANTONIO DE ASSIS MUNHOZ–Secretário designado lavrei a 

presente ATA, que lida e achada conforme segue assinada por mim 

_______________________e por Antonio Carlos Filho – Apresentador 

_____________________,em documento original, via única, seguindo-se das assinaturas 

das demais pessoas presentes à sessão. 
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LISTA DE PRESENÇA 
 

AUDIÊNCIA PÚBLICA realizada em 18 de setembro de 2020, com início às 9:00 horas, 

na Câmara Municipal de Novais, tendo como objetivo, apresentar e debater com a sociedade o 

que consta a seguir, e sob a seguinte ordem: 

▪ Apresentação e avaliação do cumprimento das Metas Fiscais alcançadas no 2º 

Quadrimestre do exercício de 2020. 
▪ Apresentação e discussão do anteprojeto da Lei Orçamentária Anual – LOA 

para o exercício de 2021 e respectivas alterações das metas do planejamento 

vigente. 
 

 NOME LEGÍVEL ASSINATURA 

1   

2   

3   

4   

5   

6   
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9   

10   

 

 

 


