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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA, DA DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DE 
CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO 1° QUADRIMESTRE DO 
EXERCICIO DE 2020 DO MUNICIPIO DE TABAPUA, EM CUMPRIMENTO AO 
DISPOSTO NO§ 4° DO ARTIGO 9° E PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 48 DA 
LEI COMPLEMENTAR 101, DE 04 DE MAIO DE 2000 - LEI DE 
RESPONSABILIDADE FISCAL 

Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, em 
atendimento, para demonstração e avaliação das Metas Fiscais do 1° 
Quadrimestre de 2020, Convite datado de 27 de maio de 2020, Publicado no 
Diário Oficial do Município em 28 de Maio de 2020, em obediência ao disposto no 
§ 4° do Artigo 9° e Parágrafo Único do Artigo 48 da Lei Complementar 101 , de 04 
de Maio de 2000, foi elaborado e apresentado os anexos de Metas Fiscais com 
os seguintes valores: Foi avaliado primeiramente o resultado primário obtido no 
primeiro quadrimestre de 2020, apurado na ordem de R$ -1 .182.247,88. Este 
valor foi resultado das seguintes operações: neste período (1 °. Quadrimestre) o 
ente municipal obteve uma receita bruta total na ordem de R$ 13.960.589,19 que 
depois de efetuadas todas as deduções legais conforme legislação, apurou-se 
uma receita fiscal líquida no período, na ordem de R$ 13.946.322,57 sendo este 
valor a base de receita para apuração do resultado primário em avaliação. Neste 
mesmo período foi apresentado que o município executou uma despesa bruta na 
ordem de R$ 15.904.385,89 e que depois de efetuadas todas as deduções legais 
igualmente definidas em legislação, apurou-se uma despesa fiscal líquida no 
período, na ordem de R$ 15.128.570,45 sendo este valor a base de despesa para 
apuração do resultado primário do período em avaliação. Sabendo-se que o 
resultado primário é a diferença apurada entre receita fiscal liquida, deduzida da 
despesa fiscal líquida, demonstramos que o resultado primário obtido no primeiro 
quadrimestre de 2020 foi da ordem de R$ -1 .182.247,88.Considerando que o 
resultado primário projetado na LDO para o exercício de 2020 foi da ordem de R$ 
706.500,00, podemos observar que a execução do quadrimestre ficou aquém 
daquela projetada para o exercício. No entanto se considerarmos a 
movimentação de receitas e despesas fiscais do período de janeiro a abril de 
2020, iremos encontrar um déficit primário na ordem de R$ -1 .182.247,88, 
resultado decorrente da arrecadação obtida no transcorrer do quadrimestre. 
Através do anexo denominado resultado nominal, foi demonstrado as 
disponibilidades fina n ceiras e o e s toque da dívida públic a d o município no 
encerramento do primeiro quadrimestre de 2020. Este anexo tem a finalidade de 
demonstrar a capacidade do ente municipal em amortizar suas dívidas, tendo 
como base a Dívida Fiscal Líquida, que será obtida tomando-se por base o valor 
da dívida total, deduzida as disponibilidades financeiras. A dívida do Município 
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está composta por: R$ 3.525.116,64 referiam-se a dívida fundada e R$ 
558.757,96 a dívida flutuante. As disponibilidades financeiras e demais ativos de 
curto prazo por sua vez, foram da ordem de R$ 3.966.086,45. Percebe-se que 
havia um crédito financeiro a maior, se deduzidos os restos a pagar e comparado 
com a dívida consolidada, na ordem de R$ 3.525.116,64. Chegaremos então a 
conclusão de que o município dispunha de suficiência financeira no encerramento 
do primeiro quadrimestre. O resultado apurado está além das metas 
estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que prevê para o exercício de 
2020, uma dívida fiscal líquida na ordem de R$ -700.000,00. A obtenção deste 
resultado foi decorrente da política fiscal da atual administração, voltada para a 
amortização de suas dívidas e contenção dos gastos públicos. Também foi 
exposto que o resultado nominal obtido no encerramento do primeiro 
quadrimestre em análise foi da ordem de R$ -2.191.680,28. Os valores 
demonstrados estão disponíveis no site oficial da Prefeitura Municipal de 
Tabapuã através do seguinte caminho: Transparência - Mais Transparência -
Audiências Públicas - 1° Quadrimestre 2020. 
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