
ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, PARA APRESENTAÇÃO DO RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL, 

REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2014, REALIZADA EM 29-01-2015 

 

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e quinze às oito horas e trinta minutos 

(08h30m) estiveram reunidos no Auditório Lamartim José da Silva, da Câmara Municipal de 

Nova Olímpia, Estado de Mato Grosso, autoridades do governo municipal e legislativo, para 

deliberarem sobre a prestação de contas, mais precisamente sobre o RGF – Relatório de 

Gestão Fiscal, referente ao 3º quadrimestre do ano de 2014. O secretário municipal de 

Indústria e Comércio Sr. Ailton Santiago, abriu a Audiência agradecendo a presença de todos e 

o apoio que sempre tem recebido da Câmara Municipal e dos secretários de planejamento 

Edson Noel e da secretária de administração Suzany Passarello, em seguida convidou o 

secretário de Educação Marcos Antonio para que o mesmo fizesse a oração inicial, convidando 

logo em seguida o Prefeito Municipal Cristovão Masson para suas considerações iniciais, 

oportunidade em que o prefeito agradece a todos pela presença e afirmou que sua gestão 

sempre tem pautado pela transparência em suas ações, disse também da importância da 

participação da sociedade nas Audiências Públicas, pois é ali que o cidadão tem vez para poder 

sugerir, opinar e até criticar a administração. Estou ciente que um governo não se faz sozinho, 

por isso acho muito importante ouvir a população e, podem ter certeza, estamos trabalhando 

com seriedade e transparência, não há nada que o executivo tenha feito que a população não 

saiba. Afirmou o prefeito. Em seguida passou a palavra a Contadora da Prefeitura Municipal 

Luzia Gláucia Gattas, para que expusesse detalhadamente o Relatório de Gestão Fiscal, Luzia 

por sua vez saudou a todos dizendo que esta Audiência vem sendo preparada há mais de trinta 

(30) dias, tendo sido a mesma bem divulgada através de editais e pelos meios de comunicação 

rádio, jornais, faixas e pela internet, lamentou a ausência da maioria dos legisladores e de 

grande parte da sociedade. Disse que o tema é a apresentação do Relatório Fiscal do 3º 

quadrimestre de 2014, qual é a base legal desse relatório é o Artigo 55 da Lei Complementar 

101/2000 que trata sobre a Responsabilidade Fiscal e Transparência, para que a sociedade 

possa acompanhar as ações dos gestores públicos. Para a apresentação dos anexos do 

Relatório de gestão fiscal referente ao 3º quadrimestre 2014, primeiramente faremos um 

breve esboço do Balanço Orçamentário referente ao 6º Bimestre, onde as receitas totalizam o 

valor de R$ 46.934.175,43 (com valores acumulados de receitas da prefeitura municipal e do 

SIMPREV), já a despesa empenhada acumulada no exercício foi de R$ 41.014.766,02 e a 

liquidada foi de R$ 39.282.261,86, outros relatórios do RREO 6º Bimestre são de grande 

importância os quais demonstra-se a RCL no valor de R$ 42.412.261,86, o demonstrativo 

aplicação em manutenção do ensino básico que foi de 28,49% das receitas previstas no artigo 

2012 da CF e o demonstrativo de aplicação em ações e serviços de saúde pública que foram da 

ordem 31,54%, passamos então a apresentação dos anexos do Relatório de gestão fiscal 

referente ao 3º quadrimestre 2014, onde foram apresentados um índice de aplicação de 

despesa com pessoal da ordem de 53,42% da RCL de R$ 42.412.670,34, as despesas de pessoal 

do legislativo foram da ordem de 2,70% e a divida consolidada líquida foi da ordem de 

951.124,78 (incluindo a atualização monetária do parcelamento do INSS e agregado o novo 

parcelamento do SIMPRE) disse a contadora, correspondendo a 2,27% da RCL, não houveram 

contratações de operações de créditos nem mesmo cessão de contragrantias, já as 

disponibilidades em 31/12/2014 da prefeitura foi de R$ 2.699.879,23 e os restos a pagar 

ficaram em R$ 3.279.937,02 (R$ 1.580.717,86 processado e 1.699.219,16 não-processado), as 

disponibilidades do fundo de previdência totalizaram R$ 32.289.269,31.  



 

A vereadora Aparecida Cassate, quis saber se o enquadramento dentro do limite legal se deu 

em função da terceirização de alguns serviços que o Executivo promoveu? A contadora Luzia 

disse que foram várias ações de ajustes econômicos que levaram o enquadramento da folha, 

não especificamente a terceirização de mão-de-obra, até porque a terceirização se deu agora 

em meados de novembro de 2014, então impactou muito pouco para o enquadramento, já o 

rendimento das aplicações do fundo de previdência esse sim contribuiu significativamente 

para o enquadramento. Não havendo mais questionamentos, deus por encerrada a presente 

Audiência, e eu Ailton Santiago lavrei a presente ata que após lida será assinada por mim, pela 

contadora e pelo Prefeito Municipal, bem como fazem parte integrante deste instrumento a 

lista de presença e a gravação de áudio. 


