
QUADRIMESTRE DE 2021

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois,
às 08:30 horas, no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Tio Hugo, situada na Rua

Pernambuco, 189, Baino Rabello, neste Município de Tio Hugo, realizou-se o encerramento da

audiência pública para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais
estabelecidas para 202'l - terceiro quadrimestre, para fins de atendimento do art. 90, § 4o, da

Ler Complementar no í01/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal. A Comissão de Orçamento e

Finanças, juntamente com o contador da Câmara Municipal, Sr. Erneide Rambo, analisaram os

Cemonstrativos do Resultado Primário e Nominal disponibilizados pelo Poder Executivo
munrcipal no site wwiry.tiohugo.,ls,"S-qy.br, no menu "Audiência Pública Metas Fiscais". Apos a

análise dos números, concluíram, através dos relatórios, que as metas fiscais de resultado
primário e nominal foram atingidas com muita folga no exercício , e 2021. Foi constatado que a
meta estimada de resultado primário para o exercício de 2021 foi de R$ 149.649,00, enquanto
* i'esultado atingido no exercício foi de R$ 2.746.115,86 na execução orçamentária. Já em

r-elação ao Resultado Norninal, foi constatado que a meta também foi amplamente cumprida,
pois foi estimado o valor de R$ 80.000,00, enquanto que o resultado atingido foi de R$

2.632.456,13, o que significa que o resultado ficou em patamar bem acima em reiação à meta
no período em questão. A Comissão de Orçamento e Finanças teve acesso aos anexos
âtravés do site da prefeitura municipai quinze dias anteriormente à realização desta
ínanifestação. Conclusa a reunião, a presente ata será imediatamente enviada ao Poder
Executivo pal? que, juntamente com os demonstrativos fiscais, fiquem disponíveis no site da

;:reÍeiir:ra municipal para manifestaçÕes e questionamentos pelo prazo de três ciias a contar da

ÊíÉsÊnle data. A Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara de Vereadores de Tio Hugo

ceixa iegistrado na presente ata Parecer Favorável à execução orçamentária e financeira,
atestando o cumprimento das metas de resultado nominal e prir''ário por parte do lvlunicípio de
Tio Hugo no exercicio de 2021. Nada mais a tratar, lavrei a presente ata que segue assinacia
pcr mim, Erneide Rambo, pelos membros da Comissão de O e pelas

oemars pessoas oresentes. Tio Huoo - RS. 28 de fevereiro de 2022.
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