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ATA DA AUDIÊNCIA PUBLICA REFERENTEAO 2º QUADRIMESTRE DE2020 (JANEIRO A AGOSTO

DE2020).

REALIZAÇÃODA AUDIÊNCIA: 28 DESETEMBRODE2020 ÀS 17:40 horas

Aos vinte e oito dias do mês de Setembro do ano de dois mil e vinte, às dezessete

horas e quarenta minutos (17:40), no plenário do legislativo Muniçipal, teve início a

Audiência Pública do Executivo Municipal do 2º Quadrimestre de 2020 referente à

Execução Orçamentária, Financeira e cumprimento das Metas fiscais da Lei de

Diretrizes Orçamentárias e informações sobre execução do orçamento da saúde

conforme a Lei

Complementar 101/2000, art.9º parágrafo 4º. No horário agendado para a Audiência,

o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento deu início à Audiência Pública

acolhendo os presentes e apresentou os representantes do Legislativo e Executivo

Municipal responsáveis pela exposição de relatórios explicando ainda que ao final seria

disponibilizado tempo para questionamentos se houvesse interesse dos vereadores

presentes. Em seguida o presidente da Comissão passou os trabalhos para o contador

o contador da Prefeitura Municipal o qual passou a apresentar os dados do Executivo,

sendo apresentados demonstrativos de receitas, despesas e outras movimentações

orçamentárias e financeiras. O quadro de detalhamento do Orçamento Municipal para

2020 demonstrou uma previsão de arrecadação total de R$ 17.794.486,00, sendo esse

montante dividido da seguinte forma: R$ 17.706.286,00 de Receitas de Transferências

normais (transferências constitucionais e legais) E R$ 88.200,00 de receitas de

alienação de bens. A despesa foi fixada no mesmo montante da previsão de

arrecadação de receitas (R$ 17.794.486,00), sendo R$ 1.040.000,00 para o Legislativo

Municipal e R$ 16.754.486,00,00 para o Executivo Municipal. A receita arrecadada de

janeiro a AGOSTO de 2020 (2º quadrimestre) totalizou R$ 12.549.769,78, sendo R$

10.269.308,96 de receitas correntes e R$ 612.346,24 de receitas de capital(convênios)

e R$ 35.600,00 de Alienação de Bens. Dos convênios firmados e auxílios através de

programas federais e estaduais foram realizados os seguintes valores no decorrer do

período analisado: FEDERAIS: R$ 102.296,00 para pavimentação de ruas; R$

178.885,25 para conclusão de escola; R$ 56.550,00 para construção de Portal e R$

35.700,00 para conclusão de quadra de esportes. Dos repasses Estadual houve R$

95.000,00 para investimentos em saúde e R$ 108.314,99 para aquisição de

equipamentos diversos. As despesas liquidadas de janeiro a AGOSTO de 2020

totalizaram R$ 11.235.891,20 já incluída a transferência financeira para o Legislativo
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Municipal. Foram apresentados quadros demonstrando das principais despesas que

ocorreram no período, entre as quais destacam-se as despesas com salários de
servidores no valor total de R$ 4.466.176,63; INSSE FGTSR$ 957.944,33; horas extras
R$ 245.425,00; combustíveis e lubrificantes R$ 458.046,50; Gêneros de alimentação R$

41.975,62; material para manutenção de veículos R$ 334.481,86; material
farmacológico R$ 5.875,26; merenda escolar e medicamentos posto de saúde R$

270.468,86; serviços de oficina R$ 50.345,92; energia elétrica R$ 149.029,87 e
despesas com Hospital e laboratórios R$ 670.192,65. O quadro da despesa com

pessoal demonstrado apresentou que no encerramento do segundo quadrimestre do
exercício de 2016 o percentual de despesa em relação à RCLfoi de 46,98%, em 2017,

no segundo quadrimestre fechou com percentual 50,54%; segundo quadrimestre de

201847,59%, em AGOSTO de 201952,47% e em 31/08/2020 verificou-se o percentual
de 51,35%. O quadro resumo de aplicação de recursos em Educação demonstrou a
seguinte situação: total da despesa considerada como manutenção e desenvolvimento

do ensino: R$ 2.627.126,60, receita base de cálculo R$ 9.476.428,10, percentual

aplicado de 27,72%. O quadro de investimentos apresentado demonstrou a
Pavimentação poliédrica no Alto Lajeado no valor de R$ 113.872,60 e 100,00%

executada; outras pavimentações em ruas do perímetro urbano R$ 1216827,40 e

90,14% executadas; obra na Quadra Coberta da Escola com R$ 65.700,00 pagos em

2020 e 87,40% já executados da obra; Abertura de vala no aterro sanitário no valor de

R$ 9.005,68 e percentual executado de 11,96%; Pavimentação com pedra irregular nas

ruas do perímetro urbano com valor pago de R$ 115.331,25 e 100,00% já executados;

extensão de pavimentação com pedra irregular em ruas do perímetro urbano no valor
de R$ 25.739,45 e 100% executados; Complementação Rua José C. dos Santos a'te
cemitério valor de R$ 17.011,00 e 100,00% executada e pavimentação em CBUQ sobre

pedra irregular, meio fio e calçadas ruas Armando Presa e Maria F conceição valor de

R$ 30.355,26 e 8,27% executada. Na sequência, procedeu-se à Audiência da saúde

prevista no artigo 36 da lei Complementar nQ 141/2012. O contador da Prefeitura se

encarregou de apresentar os quadros relativos aos serviços disponibilizados e
prestados à população nos 12 meses do ano e também a movimentação orçamentária

e financeira dos recursos da saúde, sendo assistido pelo Diretor do Departamento de

Saúde do Município. O quadro das despesas empenhadas apresentou um total

desembolsado de R$ 1.664.056,61, sendo R$ 1.361.817,12 com recursos do SUS.
Percentual de aplicação de recursos em saúde foi de 18,44% com recursos próprios do

Município. A estrutura de atendimento demonstrou 06 unidades, sendo o centro de

saúde municipal, 4 postos de saúde e a secretaria municipal de saúde. O quadro de

servidores demonstrou um total de 48 servidores. O quadro de veículos à disposição

da secretaria demonstrou um total de 18 veículos, sendo 04 ambulâncias, 02 van, 09
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automóveis pequenos, um micro-ônibus, 01 utilitário e 01 caminhonete. Foram

apresentados ainda quadros com detalhamentos de consultas realizadas por
especialidade, ações de saúde e visitas, exames, atendimentos de enfermagem

diretamente nas unidades e também no consórcio intermunicipal de saúde, cobertura
vacina I, atendimentos de consultas, internamentos, procedimentos e exames no

Hospital e clínicas conveniadas. Logo após o término da apresentação foram prestados

alguns esclarecimentos em virtude de questionamentos dirigidos ao Diretor de Saúde
e também ao Contador. Na sequência o contador da Câmara Municipal dados de

execução orçamentária e financeira do Legislativo Municipal no período compreendido

entre janeiro e AGOSTO de 2020. A Câmara Municipal recebeu como transferência

financeira no período o valor total de R$ 699.389,70 de duodécimo sendo o valor de

R$ 82.815,91 nos primeiro mês e R$ 88.081,97 em cada um dos meses seguintes.
Houve ainda uma entrada de recursos de R$ 360,45 relativos ao rendimento de

aplicação financeira dos recursos recebidos e não utilizados, valor esse que foi

integralmente recolhidos ao Executivo Municipal. No decorrer do período a que se

refere a Audiência Pública, as despesas com pessoal totalizaram o montante de R$

435.335,77, sendo R$ 185.609,24 com subsídios, R$ 30.899,25 com comissionados,
R$125.611,77 servidores efetivos, R$ 6.318,49 com adicional de férias e R$ 77.563,50

com encargos patronais ao INSS, tendo ainda as despesas com gratificação por Cargo

no valor de R$ 9.333,52. As Outras Despesas Correntes foram as seguintes: Material

de Consumo R$ 22.536,13; Diárias e reembolso combustíveis R$ 250,00; Serviços de
Terceiros Pessoa Física R$ 400,00; Serviços Terceiros Pessoa Jurídica R$ 50.957,98.

Nada mais havendo a tratar o Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento
declara encerrada a Audiência Pública às dezoito horas e vinte minutos (18:20), da qual

lavro esta ata, que vai assinada por mim ALGUIMARA NAIDI ALVES, servidora deste

Legislativo Municipal, pelos membros da Comissão de Finanças e Orçamento e lista de

presença anexa, que passa a integrá-Ia. Arapuã, aos vinte e oito dias do mês de
Setembro do ano de dois mil e vinte. (28/09/2020).
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