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Ata da Audiência Pública da Prefeitura Municipal de Ibirapuã para apresentação dos
resultados contábeis do TERCEIRO QUADRIMESTRE do exercício financeiro do
ano de dois mil e dezenove. A Reunião aconteceu aos vinte e um dias do mês de
fevereiro do ano de dois mil e vinte, às nove horas, no salão principal da Câmara
Municipal de Vereadores localizada á Praça Geraldo Chácara, centro de IbirapuãBA. A reunião foi presidida pelo assessor contábil da Prefeitura, o senhor Anderson
Pereira, secretariada pela senhora Fernanda Coelho de Barros, chefe de gabinete
do prefeito e contou com a presença dos representantes da comunidade local. A
audiência foi aberta pelo assessor de contabilidade que se apresentou, saudou a
todos, agradeceu a presença do público, além de explicar a relevância da
participação da população no evento. O Senhor Anderson ainda discorreu sobre a
obrigatoriedade do evento para consolidar as ações da transparência pública,
determinadas por lei. Iniciou a apresentação dos dados referentes ao balanço
contábil da prefeitura referente ao TERCEIRO quadrimestre do exercício financeiro
do ano de dois mil e dezenove, expondo os números decorrentes das receitas e
despesas praticadas pela Prefeitura de Ibirapuã. Os aspectos relacionados à fala do
assessor contábil destacaram, prioritariamente, a importância do planejamento e
programação para a administração pública tendo em vista a relação paritária de
arrecadação-despesa. O senhor Anderson explicou a importância de observar o
cumprimento das metas fiscais, obedecendo à legislação vigente. Explicou ainda
aos presentes que é obrigatório ao município tornar público, a cada quatro meses,
os números da arrecadação e da despesa municipal. Sua apresentação foi
embasada nos dados do Relatório Resumido de Execução Orçamentária, Relatório
de Gestão Fiscal, cumprimento das Metas Fiscais e na LDO dois mil e dezenove.
Ao iniciar a demonstração através de slides, apurou-se que, no terceiro
quadrimestre a execução da Receita apurou 30 milhões, novecentos e oitenta e um
mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta e cindo centavos. Enquanto a
despesa registrou a cifra de trinta e um milhões, cinco mil e doze reais e setenta e
dois centavos. A Receita Corrente Líquida entre os meses de janeiro e dezembro
de dois mil e vinte reais totalizou 30 milhões, quatrocentos e quarenta e três mil e
oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos. A despesa deverá
obedecer aos limites legais de quinze por cento na saúde, vinte e cinco por cento
na educação, sendo este valor divido entre quarenta e sessenta por cento no
Fundeb e o limite de cinqüenta e quatro por cento com despesas de pessoal. Na
comparação dos resultados entre o previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e o
realizado, a prefeitura Municipal de Ibirapuã apresentou os gastos específicos com
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pessoal relativo à cinquenta e dois, vírgula quarenta e três por cento, o que
corresponde ao valor de quinze milhões, novecentos e quatro mil e oitocentos e
setenta reais e sessenta centavos. Com a meta estipulada em vinte e cinco por
cento no gasto com a educação, o município aplicou o percentual de vinte e sete,
vírgula trinta e quatro por cento, o que corresponde a nove milhões quatrocentos e
oitenta e oito mil, cento e noventa reais e setenta e um centavos. Também
apresentou que para a meta aplicada no FUNDEB de sessenta por cento, o
município apresentou o percentual de setenta e três, vírgula vinte e oito por cento,
que corresponde a cinco milhões, oitenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e
quatro reais e noventa e cinco centavos. E para a meta de quarenta por cento, foi
aplicado trinta, vírgula cinquenta e dois por cento que corresponde a dois milhões,
cento e dezesseis mil, novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e um centavos.
Sobre a meta fiscal na saúde, o assessor jurídico explanou o percentual de, no
mínimo, quinze por cento obrigatório e apresentou a aplicação do município que
ultrapassou a meta mínima com vinte e três, vírgula setenta por cento, que
corresponde a cinco milhões, trezentos e onze mil, trezentos e oitenta e nove reais
e cinquenta e nove centavos. Após todas as apresentações, foi aberto um momento
para perguntas e esclarecimentos de dúvidas sobre as obrigações financeiras do
município, o assessor finalizou agradecendo e destacando o resultado positivo do
evento. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada por mim, Fernanda Coelho de
Barros, a presente ata que segue com lista de presença assinada abaixo:
LISTA DE PRESENÇA
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