
 

 

ESTADO DO MARANHAO 
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITAO-MA 
C.N.P.J:02.449.415/0001-72 
AVENIDA MARIO BEZERRA S/N CENTRO 
SÃO DOMINGOS DO AZEITAO-MA 
 
ATA DA AUDIÊNCIA  PÚBLICA DE DEMONTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO 
DAS METAS FISCAIS DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE GESTÃO DO ANO DE 2022. 
 
Às dezenove horas do dia vinte e três de maio de dois mil e vinte e dois, no município de São 
Domingos do Azeitão-MA, tendo por local o Plenário da Câmara de Vereadores, deu-se início a 
Audiência Pública de demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro 
quadrimestre de gestão do ano de 2022.O Presidente da Câmara  Sr° Odilson Rodrigues do 
Nascimento cumprimentou as autoridades  presentes, esclareceu que esta é uma reunião onde 
todos da comunidade estão covidados a comparecer, e declara a Audiência aberta. Tiveram 
presentes, os Vereadores Municipais Sr° Odilson Rodrigues do Nascimento, Sr° Pedro Alves 
de Sousa, Sr° Gean Paulo Costa Carvalho, Sr° Pedro da Conceição, Sr° Lucas Alves da Silva, 
a Secretária de Educação Srª Léia Barbosa, a Secretária de Assistência Social Srª Luciana B. 
M. Leandro dos Santos,o Secretário de Agricultura Srº José Ribamar Lima Silva, o 
Procurador  Sr° Lucivaldo Alves Carvalho, o Contador Sr° Raimundo Nonato Araújo da 
Costa.  Dando início aos trabalhos o Srº Odilson Rodrigues do Nascimento cumprimenta a 
todos desejando boa noite, explica a população presente que o motivo da realização desta 
Audiência Pública é prestar conta perante a população, do que foi recebido, o que foi gasto e o 
que tem de saldo dentro da prefeitura de São Domingos do Azeitão-MA. Com a palavra o 
Contador Sr° Raimundo Nonato Araújo da Costa  ressalta novamente que  esta Audiência 
Pública tem por objetivo possibilitar a participação popular na definição dos planos e 
investimentos públicos municipais; informar  a população sobre o planejamento municipal e a 
execução dos programas; assegurar  a participação popular  aos assuntos relacionados ao 
município; demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 
2022, informa ainda que os dados serão apresentados de forma resumida, mas que os 
mesmos estarão disponíveis no portal da transparência de forma detalhada para a população. 
Iniciando a demonstração, passou a  apresentar as metas realizadas através do uso de projetor 
multimídia e conforme cópias das tabelas analisadas as Metas de Arrecadação apresentadas, 
com previsão orçamentária para o 1º Quadrimestre do ANO de 2022, de RECEITAS no valor 
de  R$ 19.163.833,33 e  DESPESA no valor de R$ 19.163.833,33, tendo sido realizado no 
primeiro quadrimestre de 2022,  receitas no valor de R$ 12.579.003.07, contribuição para o 
FUNDEB valor de R$ 1.360.037,44, ou seja a Receita Corrente Liquida do período foi de R$ 
11.218.965,63 e as despesas realizadas no primeiro quadrimestre de 202: Despesa com 
Pessoal R$ 4.880.234,41, Despesa com Saúde R$ 2.112.201,03, Despesa com Educação R$ 
2.708.412,25, Despesas com Recursos do FUNDEB R$ 2.514.534, 96, Saldo na Conta do 
FUNDEB R$ 1.727.085,75; também foi apresentado as receitas provenientes de tributos e 
transferências, valores aplicados na educação e saúde, constatou-se ainda que no primeiro 
quadrimestre de recebeu-se Recursos para a COVID no valor de R$ 32.130,82, tendo sido 
gasto o valor de R$ 13.300,00. Assim, estando apresentados todos os quadros demonstrativos 
das Metas Fiscais do Primeiro Quadrimestre de 2022 e não havendo questionamentos o 
Contador agradeceu a presença de todos e nada mais havendo a tratar encerrou a Audiência, 
da qual se lavrou a presente ata, que passará ser assinada pelos presentes. 

 


