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ATA da AUDIÊNCIA PÚBLICA realizada aos 19 de Maio de 2022 , às
18h00min horas, para avaliação do cumprimento das Metas Fiscais do 1°
Quadrimestre do Exercício Orçamentário Financeiro de 2022 , em cumprimento
ao que dispõe o art. 9°, § 4° da

Lei

Complementar nº 101/00 (Lei

de

Responsabilidade Fiscal) c/c art. 166, § 1°, da Constituição Federal.

As Metas Fiscais desse referido 1° Quadrimestre apresentaram os
seguintes resultados :

A arrecadação ao final do período fiscal do 1° quadrimestre de 2022
alcançou o valor de R$ 181.867.178,70 (cento e oitenta e um milhões, oitocentos e
sessenta e sete mil , cento e setenta e oito reais e setenta centavos) , sendo que
desse montante registre-se o valor de R$ 16.142.620,44 (dezesseis milhões , cento e
quarenta e dois mil , seiscentos e vinte reais e quarenta e quatro centavos) , referente
a transferências Federal/Estadual ao Serviço de Assistência Médica Morato SAME Adm . Indireta , e R$ 16.034.524,72 (dezesseis milhões, trinta e quatro mil , quinhentos
e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos) ao FUSBEMO , sendo que o valor de

R$ 6.355.841,94 (seis milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil , oitocentos e
quarenta e um reais e noventa e quatro centavos) refere-se a aportes realizados.

Foi repassado à Câmara Municipal , a título de Duodécimo, o montante de

R$ 2.894.333,32 (dois milhões, oitocentos e noventa e quatro mil , trezentos e trinta e
três reais e trinta e dois centavos) , e ao SAME como Suprimento Financeiro o
montante de R$ 12.043.000,00 (doze milhões e quarenta e três mil reais) .
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Assim o valor global no período está dividido da seguinte forma :
RECEITAS

1° Quadrimestre 2021

1° Quadrimestre 2022

PMFM

R$ 129.978 .422,80

R$ 161 .826 .464 ,04

DEDUÇOES

- R$ 9.960 .789 ,36

-R$ 12.136.430 ,50

FUSBEMO

R$ 9.474.182,25

R$ 16.034.524 ,72

TRANFERENCIAS -

R$ 11.607.258 ,51

R$ 16.142.620,44

R$ 141.099.074,20

R$ 181 .867.178,70

SAME

TOTAL

A previsão de arrecadação para esse período , de acordo com o
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO, foi de R$ 162.000.000,00
(cento e sessenta e dois milhões de reais) , havendo, portanto, um superávit de
arrecadação de R$ 19.867.178,70 (dezenove milhões, oitocentos e sessenta e sete
mil , cento e setenta e oito reais e setenta centavos) . Cabe destacar que essa
previsão está relacionada com a média aritmética da previsão de arrecadação para o
exercício fiscal.

A

média

de

arrecadação

mensal neste 1° Quadrimestre foi de R$

45.466.794,67 (quarenta e cinco milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil ,

setecentos e noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos) .

Quanto ao item DESPESA, o 1º Quadrimestre foi encerrado com um
montante empenhado em R$ 216.516.005,84 (duzentos e dezesseis milhões,
quinhentos e dezesseis mil, cinco reais e oitenta e quatro centavos), sendo que deb
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montante R$ 125.930.700,40 (cento e vinte e cinco milhões, novecentos e trinta mil ,
setecentos reais e quarenta centavos) são despesas processadas, assim distribuídos:

Pagas

Despesas

Empenhadas

PMFM

R$ 160.543.097 ,66

R$ 83.957.001 ,01

R$ 80 .282 .581 ,95

FUSBEMO

R$

12.393.823 ,70

R$

R$

SAME

R$

40 .596.077,76

R$ 27 .102.653,86

R$ 26.415 .790 ,95

CAMARA

R$

2.983 .006,72

R$

R$

TOTAL

R$ 216.516.005,84

Processadas

12.302 .945 , 15

2.568 .100,38

R$ 125.930.700,40

12.292 .853 ,89

2 .565.766,34

R$ 121.556.993,13

O confronto entre Receita e Despesa ao final 1° Quadrimestre apresentou
um déficit orçamentário de R$ 34.648.827, 14 (trinta e quatro milhões, seiscentos e
quarenta e oito mil , oitocentos e vinte e sete reais e quatorze centavos), distribuídos da
seguinte forma :
Órgão
PMFM
FUSBEMO
SAME
CÂMARA
TOTAL

Receitas

Despesas
Empenhadas

Confronto

R$ 134 .752.700 ,22

R$ 160.543.097 ,66

R$

16.034.524 ,72

R$

12.393.823 ,70

R$ 3.640 .701 ,02

R$ 28 .185.620 ,44

R$

40 .596.077 ,76

-R$ 12.410.457,32

R$

R$

2.983 .006 ,72

2.894.333 ,32

R$ 181.867.178,70

R$ 216.516.005,84

-R$ 25 .790 .397,44

-R$

88 .673,40

-R$ 34 .648 .827 .14

t

Cabe ressaltar que boa parte das despesas empenhadas estão associadas
aos serviços continuados que são executados até o final do exercício fiscal.
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disso, precisamos reforçar que o déficit orçamentário foi superado pelo superávit
financeiro do exercício fisca l de 2021 . Dessa forma , nesse momento, não há
necessidade de adoção de medidas de contingenciamento no orçamento municipal do
presente exercício.

Se considerarmos o confronto entre receitas e despesas processadas, que
são as despesas executadas no período em questão, podemos identificar que há o
superávit orçamentário de R$ 55.936.478,30 (cinquenta e cinco milhões, novecentos e
trinta e seis mil , quatrocentos e setenta e oito reais e trinta centavos) , conforme o
quadro a seguir:

Orgão
PMFM
FUSBEMO
SAME
CÂMARA
TOTAL

A

Dívida

Receitas

Despesas Processadas

R$ 134.752 .700,22

R$ 83 .957 .001 ,01

R$

R$

16.034.524 ,72

Confronto
R$ 50 .795.699 ,21

12.302.945 ,15

R$ 3.731 .579,57

R$ 28 .185.620,44

R$ 27.102.653 ,86

R$ 1.082 .966 ,58

R$

R$

2.894 .333 ,32

R$181.867.178 ,70

Consolidada

Líquida

2.568 .100,38

R$ 326 .232 ,94

R$ 125.930.700,40

R$ 55.936.478,30

fechou

o

1° Quadrimestre em -

R$ 107.195.881,20 (cento e sete milhões, cento e noventa e cinco mil , oitocentos e

oitenta e um reais e vinte centavos negativos), correspondendo ao percentual de 25 ,40% , cujo limite legal é de 120% da Receita Corrente Líquida . consoante os Artigos
3° e 4° da Resolução nº 40 , do Senado Federal.
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A Aplicação no Ensino atingiu , ao final do 1° Quadrimestre, o valor de R$
20.960.974,89 (vinte milhões, novecentos e sessenta mil , novecentos e setenta e

quatro reais e oitenta e nove centavos) de despesas empenhadas, representando o
percentual de 24 ,20% ,

sendo que desse montante registre-se o valor de R$

14.149.476,75 (quatorze milhões, cento e quarenta e nove mil, quatrocentos e setenta

e seis reais e setenta e cinco centavos) de despesas liquidadas, representando o
percentual de 16,34% da Receita Própria (Art. 212 , da Constituição Federal) .

A Aplicação do FUNDES atingiu , ao final do 1° Quadrimestre, o valor de
R$ 43.713.760 ,87 (quarenta e três milhões, setecentos e treze mil , setecentos e

sessenta reais e oitenta e sete centavos) de despesas empenhadas, representando o
percentual de 87 ,95% ,

sendo que desse montante registre-se o valor de R$

34.479.562,89 (trinta e quatro milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, quinhentos

e sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos) de despesas liquidadas,
representando o percentual de 69 ,37% do total da receita do fundo . Cabe ressaltar
que do total aplicado, as despesas com os profissionais da educação atingiram o
montante de R$ 30.621.349,26 (trinta milhões, seiscentos e vinte e um mil , trezentos e
quarenta e nove reais e vinte e seis centavos) , representando 61 ,61% dos recursos
recebidos do FUNDES .

A Aplicação na Saúde, computada ao final do 1° Quadrimestre, foi de R$
15.952.783,41 (quinze milhões , novecentos e cinquenta e dois mil , setecentos e

oitenta e três reais e quarenta e um centavos) de despesas empenhadas ,
representando o percentual de 18,42% , sendo que desse montante registre-se o valor
de R$ 10.908.953,40 (dez milhões , novecentos e oito mil , novecentos e cinquenta e
três reais e quarenta centavos) de despesas liquidadas, correspondendo ao percentual
de 12,60%, conforme limite fixado no Artigo 77 , Ili , das Disposições Transitóri
mencionada Constituição Pátria (que é de 15%).
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Quanto ao cumprimento dos Artigos

19, 20,

Ili , 22

e 59 da

Lei

Complementar nº 101/00, o 1° Quadrimestre, em Despesa com Pessoal , atingiu o
valor de R$ 184.367.428,31 (cento e oitenta e quatro milhões, trezentos e sessenta e
sete mil , quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e um centavos), correspondendo ao
percentual de 44,28% , estando portanto abaixo do limite prudencial que é de 51 ,30%
(Artigo 22, § único, incisos I a V) .
Câmara Municipal de Francisco Morato, 19 de maio de 2022
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