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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA AVALIAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO 

CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO 3º QUADRIMESTRE DE 2017  
REALIZADA EM 22/02/18, PELA PREFEITURA MUNICIPAL 

 

AOS vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas e 
trinta minutos, sob a presidência do Sr. Marcelo Moreira da Silva, presidente da Comissão 
de Finanças e Orçamento, realizou-se no Edifício “José Antunes da Silveira”, a Audiência 
Pública para Avaliação e Demonstração do Cumprimento das Metas Fiscais do Terceiro 
Quadrimestre de 2017, por parte do Executivo. Inicialmente, o Sr. Presidente 
cumprimentou a todos e esclareceu os motivos da convocação, convidando, em seguida, a 
Sra. Carla Regina Ciotto, secretária de Planejamento e Finanças de Lins, para ocupar 
assento à Mesa de direção dos trabalhos, bem como os Srs. Vereadores presentes: Rogério 
Barros, Ademir Chiarapa e Macalé. Posteriormente, o Sr. Presidente, solicitou à Sra. Carla 
que desse início à exposição da matéria a qual, usando da palavra, disse que trouxera um 
resumo, explicando, em seguida, os seguintes tópicos: Demonstrativo de Receitas x 
Despesas do Período; Comparativo da Receita Líquida Arrecadada em 2016 x 
2017; Demonstração e Avaliação da Execução Orçamentária do 3º Quadrimestre 
de 2017; Demonstrativo das Despesas Liquidadas por Elemento Econômico; 
Limite da Despesa de Pessoal; Resultado Fiscal (Primário e Nominal); Restos a 
Pagar; Disponibilidade Financeira; Quadro das Receitas Apuradas para 
Aplicação na Educação; Resumo Consolidado das Despesas Realizadas do 
Período de Janeiro a Dezembro de 2017 na Educação; e Quadro de Aplicação da 
Saúde. Ao término da explanação, o Sr. Presidente abriu a palavra aos presentes. O Sr. 
Ademir Chiarapa, vereador, perguntou como era administrado o dinheiro do LINSPREV; 
sendo respondido pela Sra. Carla, que este montante era aplicado em fundos de bancos 
oficiais, permitindo saques apenas para pagamentos aos associados. O Sr. Presidente 
perguntou por que as obras, na área da Saúde, estavam paradas; sendo respondido pela Sra. 
Carla que houve algumas divergências entre a empreiteira contratada e a Secretaria de 
Obras, na apresentação das notas fiscais. A Sra. Talita, representante do Conselho 
Municipal de Educação, pediu esclarecimentos sobre a perda para o FUNDEB; sendo 
respondido pela Sra. Carla que era um fundo entre União, Estados e Municípios, que 
recolhe e, posteriormente, faz um rateio, de acordo com a quantidade “per capita” de 
alunos, para a distribuição, sendo, no caso de Lins, o valor recolhido maior que o valor 
repassado. O Sr. Rogério Barros, vereador, perguntou se o valor montante final, 
apresentado no Quadro da Educação, computava custeios em geral como folha de 
pagamento e obras; sendo respondido pela Sra. Adriana de Oliveira, assessora 
Administrativa desta Casa, que sim, além disso computava despesas de ordem do Governo 
Estadual, como alimentação e transporte. A Sra. Talita questionou se não seria melhor 
investir em funcionário efetivo ao invés de terceirizar os serviços; sendo respondida pela 
Sra. Carla que toda contratação de pessoal era provada a sua economicidade. O Sr. Rogério 
perguntou como seriam pagos valores indicados no Quadro Restos a Pagar Não 
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Processados; sendo exemplificado pela Sra. Carla através do caso de uma empresa, a qual 
não quis citar o nome, que precisava corrigir algumas notas fiscais com divergências e 
enquanto não corrigia era computado como Restos a Pagar. O Sr. Leonildo, representante 
dos pais e alunos da Escola João dos Santos Meira, do Distrito Guapiranga, questionou o 
porquê do possível fechamento da Escola, se há orçamento para mantê-la; sendo respondido 
pela Sra. Carla que este tema não era da alçada da Secretaria de Finanças, mas sim, da 
Secretaria de Educação. Como ninguém mais desejou se manifestar, o Sr. Presidente 
agradeceu à presença de todos, encerrando os trabalhos, quando eram vinte horas e oito 
minutos. Para constar, foi lavrada a presente Ata. 

 

C. M. de Lins, 22 de fevereiro de 2018 

 

 

 

 

 

 

Moreira 
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento 
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