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Aos Vinte e três dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dezenove, às

15:30 horas, em cumprimento ao Art. 9º,§ 4º da Lei Complementar nº 101, de 4 de

Maio de 2000, o Senhor Cesar Toqueton, representante da empresa de assessoria

contábil contratada pelo município, na presença dos convidados e participantes

iniciou a audiência pública apresentando os relatórios de Metas Fiscais do 2º

Quadrimestre do  exercício de 2019, através do sistema Data-Show, foram exibidos

no telão os seguintes quadros: Receitas Correntes arrecadadas no valor de R$

236.889.100,93 e as Receitas de Capital no valor de R$ 6.361.358,00, na sequencia

o quadro as Despesas Correntes no valor de R$ 233.552.733,23 e as Despesas de

Capital no valor de R$ 36.393.526,78, na sequencia o quadro da Execução

Orçamentária apurando as despesas liquidadas sobre as receitas arrecadadas um

Superávit de R$ 18.230.947,70, na sequencia foram as receitas e despesas

primárias onde foi apresentado o Resultado Primário no valor de R$ 27.527.446,53

e o Resultado Nominal no valor de R$ 27.805.656,87, na sequencia foi a Receita

Corrente Líquida apurada nos meses de Setembro de 2018 até Agosto de 2019 no

valor de R$ 308.519.372,14 e em seguida as Despesas com Pessoal apurada no

mesmo período da Receita Corrente Liquida no valor de R$ 148.124.938,21 onde se

verifica o percentual gasto com pessoal fechando o quadro em 48,01, resultado

abaixo do limite prudencial, indicando estar de acordo com a Lei de Responsabilidade

Fiscal, na sequencia vimos o quadro da Dívida Consolidada Líquida no valor de R$

37.907.540,84 resultando 12,99% da Receita Corrente Líquida, índice abaixo dos

Limite Definido por Resolução do Senado Federal (120%), na sequencia vimos que

não houve Concessões de Garantias ficando o resultado de 0% (zero por cento)

sobre a Receita Corrente Líquida, na sequencia vimos o quadro da Contratação de

Operação de Crédito que apresentou o valor de R$ 5.519.098,44 referente a

aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro resultando 1,78%
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da Receita Corrente Líquida, abaixo do limite definido pelo Senado Federal de 16%,

na sequencia vimos o saldo do Restos a Pagar de 2018 e exercícios anteriores no

valor de R$ 20.528.179,82, na sequencia vimos a base de calculo da Aplicação no

Ensino sendo o total das receitas constitucionais de impostos no valor de R$

153.605.054,14 e as despesa empenhada foi de R$ 36.823.702,18 (Trinta e seis

milhões, oitocentos e vinte e três mil, setecentos e dois reais e dezoito centavos)

sendo 23,97% (Vinte e três vírgula noventa e sete por cento); Portanto -1,03%

abaixo do mínimo exigido. – A Despesa liquidada foi de R$ 31.139.947,00 (Trinta e

um milhões, cento e trinta e nove mil, novecentos e novecentos e quarenta e sete

reais) sendo 20,27% (Vinte vírgula vinte e sete por cento); Portanto 4,73% abaixo

mínimo do exigido; e a Despesa paga foi de R$ 27.790.736,88 (Vinte e sete milhões,

setecentos e noventa mil, setecentos e trinta e seis reais e oitenta e oito centavos)

sendo 18,10% (Dezoito virgula dez por cento); Portanto 6,90% abaixo do mínimo

exigido; Agora passamos a verificar as de transferências recebidas do FUNDEB no

valor de R$ 42.672.353,54 (Quarenta e dois milhões, seiscentos e setenta e dois mil,

trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta e quatro centavos) onde foram

empenhados R$ 23.369.324,94 (54,76%) no magistério e R$ 17.255.723,61

(40,44%) em outras despesas, foram liquidados R$ 23.369.324,94 (54,76%) no

magistério e R$ 14.704.333,88 (34,46%) em outras despesas e foram pagos R$

20.163.175,67 (47,25%) no magistério e R$ 13.163.000,02 (30,85%) em outras

despesas, então foram totalizados no FUNDEB (95,20%) empenhado, (89,22%)

liquidado e (78,10%) pago, lembrando que é obrigatório empenhar no mínimo de

60% no magistério e 40% em outras despesas com manutenção no ensino das

transferências recebidas do FUNDEB. Na sequencia passamos a verificar a Aplicação

na Saúde onde arrecadou com recursos de impostos e transferências Constitucionais

o valor de R$ 151.596.971,16 (Cento e cinquenta e um milhões, quinhentos e
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noventa e seis mil, novecentos e setenta e um reais e dezesseis centavos) e o total

da despesa liquidada foi de R$ 49.620.743,75 (Quarenta e nove milhões,

seiscentos e vinte mil, setecentos e quarenta e três reais e setenta e cinco

centavos), sendo o total da despesa liquidada 32,73% dos recursos de impostos,

portanto 17,73% acima do mínimo obrigatório. Após a leitura e explicação dos

relatórios, o Sr. César Toqueton ficou à disposição para maiores explicações aos

presentes, nada mais havendo a tratar na presente Audiência Pública foi encerrada

agradecendo a presença de todos. Eu César Toqueton, designado para elaboração da

presente Ata, assino com a rubrica de que faço uso

____________________________________________ e segue em anexo a relação

de assinaturas dos presentes à reunião de Audiência Pública para Avaliação das

Metas do 2º Quadrimestre do exercício de dois mil e Dezenove.


