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ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA QUE DISPÕE SOBRE A APRESENTAÇÃO E AVALIAÇÃO
DO RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS, REFERENTE AO 10
QUADRIMESTRE DE 2021, DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA/MA.
Aos 07 (sete) dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, as 09h, no plenário da
Câmara Municipal de PRESIDENTE DUTRA/MA, em atendimento ao parágrafo 4°, do artigo 90
da LRF, realizou-se a audiência pública, com a finalidade da Administração Municipal apresentar
e avaliar o cumprimento das metais fiscais concemete ao 1° quadrimestre do exercicio de 2021
do Município de Presidente Dutra/MA. Estiveram presentes os secretários e assessores da
Prefeitura: Sr. Romulo Carvalho Alves - Secretário Municipal de Administração e Finanças, Sr.
John Lennon Dias Araújo - Contador, o Sr. Leonardo Leite de Araújo de Chaves - Assessor
Contábil, Sr. Francisco Maycon Vasconcelos Neves Pessoa - Assessor e Consultor Contábil,
representantes do Legislativo Municipal e demais munícipes. No horário e data já citado acima,
o Presidente da Câmara declarou aberta a audiência pública, cumprimentando todas as
autoridades e municipes presentes, momento em que passou a responsabiliade quanto a
condução dos trabalhos da referida audiência pública ao cerimonial da Prefeitura Municipal, que
prontamente iniciou á apresentação da equipe de Governo da Prefeitura Municipal, presentes a
esta audiência, posteriormente fora repassado a palavra ao Senhor Francisco Maycon
Vasconcelos Neves Pessoa - Assessor e Consultor Contábil do Município, o qual fez sua
esplanagão sobre a Prestação de Contas do Município de PRESIDENTE DUTRA/MA, referente
ao 1° QUADRIMESTRE do exercício de 2021, perante a todos que se faziam presentes,
abordando de maneira geral todos os passos dados pela Administração Municipal, rumo a
metodologia adotada quanto à arrecadação de receitas, bem como, a realização das despesas,
citando ainda os valores arrecadados e despesas executadas, no referido período, o qual no
transcorrer de sua esplanagão relatou a exigência legal quanto à realização desta audiência, a
qual encontra-se explicitada no § 40 do Art. 9° da LRF-Lei de Responsabilidade Fiscal,
enfatizando a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do Município de
PRESIDENTE DUTRA/MA, referente ao 1° QUADRIMESTRE do exercício de 2021. Utilizandose de retroprojetor o referido assessor, apresentou o Demonstrativo do Comparativo da Receita
Orçada com a Arrecadada, sendo orçado o valor de R$ 136.181.000,00, tendo arreacado o valor
total de R$ 36.368.742,77, logo após apresentou o Demonstrativo do Comparativo da Despesas
Orçada com a Realizada, sendo orçado o valor de 136.181.000,00, tendo efetivamente
executado o valor de R$ 30.964.140,21, valor este notadamente empenhada para o arcabolso
das despesas até a fim do mês de abril/2021. Logo após, fizeram a apresentação dos Limites de
Gastos com a Educação, levando-se em consideração as receitas previstas no Art. 212 da
Constituição Federal e demais legislação vigente à matéria, no qual, fora considerado para o
cáculo do percentual minimo de aplicação com educação sobre as receitas de impostos e
transferencias, o total de gastos gerais com educação (MDE) que foi da ordem de R$
2.994.910,04, atingindo assim o percentual de 18,61% das receitas efetivamente arrecadadas
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(Impostos e Transferências). Dando continuidade fora apresentado o Demonstrativo de
Aplicação dos Recursos com Saúde, fundamentada na Emenda Constitucional n° 29/2000, na
qual, reguardou-se a relatar os gastos com despesa de pessoal com saúde, que foi da ordem de
R$ 1.810.744,79, atingindo o percentual de 11,25%, das receitas efetivamente arrecadadas
(Impostos e Transferências). Por fim, aos trabalhos fora apresentado o Demonstrativo de
Aplicação dos Recursos oriundos do FUNDEB, na qual, reguardou-se a relatar os gastos com
despesa de pessoal dos profissionais do magistério (70% da Receita do FUNDEB), que importou
o total de R$ 6.675.490,00, atingindo o percentual de 55,76% dos recursos transferidos para o
FUNDEB, com despesas de pessoal abragido pelos profissionais do Magistério. Esplicaram
ainda a todos os presentes que os percentuais ora mencionados deverão ser cumpridos no
decorrer do exercício. Desta forma a equipe técnica do setor contábil encerrou suas palavras e
se despediram, agradecendo aos presentes a oportunidade dada para a apresentação do
referido relatório. Terminada a apresentação do referido relatório, o Sr. Presidente da Câmara,
agradeceu a presença de todos que se fizeram presentes, dando por encerrada a referida
Audiência, que vai assinada por mim, Walyton da Silva Santos, que a secretariei, pelas as
autoridades presentes e demais municipes.
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