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Audiência Pública
• Definição:

 A audiência pública é uma forma de promover a

participação popular no processo de decisão  
sobre administração pública. Sendo portanto

uma das formas de participação, e de controle
popular a qual proporciona ao cidadão a troca de
informações com o administrador, exercendo
assim sua cidadania.



Audiência Pública

• Esta audiência pública tem por objetivo abordar, de
forma resumida, alguns aspectos considerados mais
relevantes da execução orçamentária e financeira até
o 1º quadrimestre de 2021.

• Ao longo desta apresentação procuramos oferecer
elementos para melhor compreensão dos relatórios
da LRF.



Audiência Pública

• Motivo para a Realização desta Audiência Pública:

 Para atender ao disposto no § 4º do Art. 9º, assim
como os objetivos previstos no § 1º do Art. 1º ambos
da LC 101/2000.

 A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação
planejada e transparente, em que se previnem riscos e
corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das
contas públicas.



Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/00
• Artigo 9º (...)

§ 4º - Até o final dos meses de maio, setembro e  

fevereiro, o poder executivo demonstrará e avaliará o

cumprimento das metas  

quadrimestre, em audiência

fiscais de cada  

pública na comissão

referida no § 1º do Art. 166º da constituição federal

(CF) ou equivalente nas casas legislativas estaduais e

municipais.



Transparência na Gestão Fiscal

• São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos
quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios
eletrônicos de acesso público:

• Os planos, leis de diretrizes orçamentárias - LDO e
orçamentos - LOA;

• As prestações de contas e o respectivo parecer prévio;

• Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO;

• Relatório de Gestão Fiscal - RGF.



Publicações

• DOTCE-MT- Diário Oficial do Tribunal de Contas

do Estado de Mato Grosso do dia 24 de maio de

2020;

• Portal da Transparência “Portal da

Transparência do Município de Barra do Garças-

MT;
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RREO- RELATÓRIO RESUMIDO DE 
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA























APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO
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APLICAÇÃO NA SAÚDE







RGF – Relatório de Gestão Fiscal
2° Quadrimestre







Comentário Final

• Os resultados apresentados permitem concluir que as
aplicações em Educação, Saúde, Assistência Social e
Pagamento do Serviço da Divida estão dentro das normas
legais. Fica demonstrado assim, o cumprimento das metas
fiscais estabelecidas, bem como o atendimento dos requisitos
da Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000. Observação: Os
limites de aplicação na educação neste quadrimestre não se
alcançou por virtude de período de pandemia, inicio de gestão
e os tramites das licitações.
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