










 Ata da Audiência Pública para apresentação de demonstrativos do cumprimento 

das metas fiscais referente ao 3º quadrimestre do exercício 2020, da administração 

direta e indireta do Município de Lucas do Rio Verde, realizada as 17:00 horas do 

dia 25 de fevereiro de 2021, nas dependências da Câmara Municipal de Lucas do 

Rio Verde,  sito a Av. Pará, 359 - Cidade Nova, Lucas do Rio Verde - MT 

 

ATA 003/2021 - Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às dezessete 

horas, reuniram-se no Plenário da Câmara Municipal, na Avenida Pará, 359 E, Bairro Cidade 

Nova, representantes dos Servidores Públicos e população em geral, para a Audiência Pública 

presencial e "on-line", transmitida através do canal da Câmara Municipal no Youtube, referente 

à Execução Orçamentária do 3° Quadrimestre do exercício de 2020, da Administração Direta e 

Indireta do município de Lucas do Rio Verde-MT, em cumprimento ao disposto no capítulo IX e 

ao § 4º do artigo 98º da Lei Complementar 101/2000. Iniciando a explanação o Sr. Wellington 

Willem Nogueira Souto (Secretário de Planejamento e Cidades), agradeceu a presença dos 

participantes, na sequencia falou sobre a necessidade da audiência pública como um dever 

constitucional e atribuição do município, ademais de justificar a execução da audiência por meio 

digital devido às medidas protetivas adotadas por pelo município em decreto, frente à pandemia 

do Covid-19, em seguida passou a palavra para o Sr. Welder Sean Marques Maciel (Analista 

Administrativo) o qual apresentou de acordo com o artigo 9° da Lei de Responsabilidade Fiscal 

a prestação de contas quadrimestral, assim como receitas e despesas em confronto com as 

realizadas, isto é, o Balanço Orçamentário e os instrumentos de planejamento que fazem parte 

das políticas públicas. Em seguida demonstrou os valores da arrecadação da Administração 

Direta e Indireta, citando as receitas tributárias, de contribuições, patrimonial, de serviços, 

transferências correntes, outras receitas correntes, alienação de bens, e demais receitas, sendo 

o valor total arrecadado da Administração Direta e Indireta de janeiro a dezembro de 2020 de 

R$ 429.849.090,26 (quatrocentos e vinte e nove milhões e oitocentos e quarenta e nove mil e 

noventa reais e vinte e seis centavos). Sendo demonstrado o valor arrecadado de cada entidade, 

a autarquia SAAE totalizou R$ 23.557.104,58, a Previlucas totalizou, R$ 29.136.566,30 e a 

Prefeitura Municipal R$ 377.155.419,38. Demonstrou gráficos referentes a execução das 

receitas, destacando as receitas próprias em R$ 103.143.297,37, as receitas do Fundeb de R$ 

52.026.556,90, enfim o Sr. Welder frisou o cumprimento dos limites constitucionais: a Secretaria 

Municipal de Educação executou em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino — MDE um 

percentual de 31,68%, sendo aplicado até o 3° quadrimestre o percentual de 97,11%, dos 

recursos do FUNDEB na remuneração dos profissionais do magistério, enquanto a Secretaria 

Municipal de Saúde executou o percentual de 29,12%, sendo 60.210.087,92 dos 206.209.367,41, 

referente à arrecadação e transferências de impostos. Quanto a despesa com pessoal o 

município vem cumprindo com o limite estabelecido pela legislação vigente e de acordo com a 

Receita Corrente Liquida dos últimos 12 meses de R$ 347.996.522,88 foram gastos o percentual 

de 41,64% totalizando, R$ 144.889.389,59. Para finalizar colocou-se à disposição para os 

questionamentos por parte dos participantes. Onde foram realizadas duas perguntas referentes 

a investimento com kit merenda e impacto da alteração na lei de benefícios previdenciários na 

folha de pagamento da Educação. Uma vez que as perguntas não eram relacionadas 

diretamente a apresentação e as informações não estavam disponíveis nos slides, ficou para ser 

respondidas em momento posterior. Nada mais a tratar encerro esta ata que será assinada por 

mim e acompanhada por lista de presença. 

 






