
1º Quadrimestre 2022

AUDIÊNCIA 
PÚBLICA

Avaliação das Metas Fiscais 
(LRF)



Motivo para a Realização desta 
Audiência Pública:

• Para atender ao disposto no § 4º do Art.
9º, assim como os objetivos previstos no
§ 1º do Art. 1º ambos da LC 101/2000.

• A responsabilidade na gestão fiscal
pressupõe a ação planejada e
transparente, em que se previnem riscos
e corrigem desvios capazes de afetar o
equilíbrio das contas públicas.



Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/00

Artigo 9º - Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da

receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado

primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes

e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes

necessários, nos trinta dias subseqüentes, limitação de empenho e

movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes

orçamentárias.

(...) § 4º

Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o poder executivo

demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada

quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no § 1º do Art.

166º da constituição federal (CF) ou equivalente nas casas legislativas

estaduais e municipais.



RREO

Balanço Orçamentário

1º Quadrimestre de 2022



RREO – Balanço Orçamentário



METAS DAS RECEITAS

O total da Receita Arrecadada ficou 15,19% superior da Meta Prevista



*Despesas orçamentárias com aquisição de: material de consumo, pagamento de 

diárias, contribuições, subvenções, auxílio-alimentação, auxílio-transporte, prestação de 

serviços pessoa física e jurídica além de outras despesas da categoria econômica 

"Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa. 

(Portaria Interministerial 163/01)

METAS DAS DESPESAS
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METAS DAS DESPESAS



RECEITAS TRIBUTÁRIAS – PREVISTAS E REALIZADAS



RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS



RECEITAS TRANSFERÊNCIAS ROYALTIES DO PETRÓLEO



RISCOS FISCAIS



Aplicação em Educação

A aplicação na Educação está abaixo do

limite mínimo, conforme quadro anexo,

porém a Secretaria Municipal Educação

vem trabalhando no sentido de cumprir os

limites até a próxima audiência pública.



RESULTADO COM O FUNDEB



APLICAÇÃO DO FUNDEB 70%



APLICAÇÃO EM SAÚDE



Comentário Final
Nos slides apresentados permitem concluir que a aplicação de recursos

em Saúde e educação ainda não estão dentro dos limites legais. Por

fim, o município vem adotando s medidas legais e cabíveis para o

cumprimento das metas fiscais estabelecidas, atendendo assim, aos

requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000.



AGRADECEMOS A ATENÇÃO!

Informações:

Secretaria Municipal de Finanças

(28) 3553-4941  

(28) 3553-4947

financas@guacui.es.gov.br

www.guacui.es.gov.br


