PREFETURA DE RIO VERDE

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Ata da Audiência Pública ´´1° Quadrimestre 2016´´
Aos trina e um dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis , ás 15 horas, no
auditório da Prefeitura Municipal de Rio Verde , localizada á Avenida Presidente
Vargas, número três mil duzentos e quinze , Vila Maria , realizou-se a Audiência
Publica do ‘’1º quadrimestre de 2016’’ . Estavam presentes na audiência o secretario da
Fazenda Leonardo de Oliveira ,a Subprefeita de Riverlândia Odete Fonseca Martins, o
secretário de Habitação Luziano Silva Morais, a tesoureira do município Rosimeire
Pereira Leão,a representante do Legislativo Lúcia Helena Batista e a população. O
senhor mestre de Cerimônia deu abertura a audiência pública cumprimentando e
agradecendo a presença de todos , e chamando a palavra para a coordenadora de
contabilidade , Cleidiomar Mendes, realizou a apresentação técnica dos trabalhos para
os presentes . “ A audiência pública é uma das diversas formas de controle existentes a
disposição da população , servindo para facilitar o entendimento e acompanhamento da
gestão dos recursos públicos. Cleidiomar deu continuidade a audiência seguindo o
seguinte sumário : Objetivo , Fundação legal , Receitas do 1º quadrimestre , Receita
Anual, Despesa do 1° quadrimestre , Despesa anual , Repasses do executivo , Despesas
do executivo , Aplicação na Educação FME , Aplicação da Saúde , Índice de gastos com
pessoal . Cleidiomar continuou a apresentação ressaltando que o principal objetivo das
audiências públicas é dar transparência na gestão dos recursos , e que essa audiência é
para demonstração do que havia sido previsto , e o que realizou em relação as
RECEITAS e as DESPESAS .
Na parte das receitas a meta para o quadrimestre era arrecadar R$ 204 milhões , e foi
arrecado R$ 214 milhões , tendo em vista um resultado positivo . As receitas do
município são divididas separadas em receita corrente e receita de capital . A receita de
capital não aconteceu de forma prevista , o fato das receitas terem acontecido de um

valor bem baixo do que havia sido previsto , não implica em desequilíbrio financeiro ,
porque as receitas são vinculas as suas despesas, se a receita não entrou a despesa não
realizou ,portanto não houve desequilíbrio.
A meta de arrecadação para receita corrente era R$ 206 milhões , e arrecadou R$ 223
milhões , ficando acima do previsto .
Para intra orçamentaria a estimativa era de arrecadar R$ 6 milhões e realizou quase R$
5 milhões .
Na aplicação na Educação pelo FUNDEB, a estimativa inicial era aplicar R$23 milhões
e foram aplicados os R$ 24 milhões previstos, totalizando um índice de aplicação de
96%, valor este destinado exclusivamente a folha de pagamento dos professores.
Já na educação pelo Fundo Municipal de Educação (FME) a expectativa de
investimento em manutenção era de R$ 19 milhões e foram aplicados R$ 43 milhões em
manutenção, totalizando uma aplicação de 35,00% .
Na saúde a meta do quadrimestre era aplicar R$ 35 milhões em manutenção e foi
empenhado R$ 85 milhões , a saúde encerrou o quadrimestre com uma aplicação de R$
42 milhões e com o índice de 22,00 % bem acima do limite mínimo estabelecido .
Encerada a fase de apresentação Cleidiomar enfatizou que a ADMINISTRAÇÃO
caminhou de acordo com o que havia sido previsto aplicando mais do que a lei
determina em Educação e Saúde, encerrou o quadrimestre dentro do limite de gasto
com pessoal. Cumpriu a meta de arrecadação e encerrou o quadrimestre com resultado
positivo .
Ao fim da audiência os presentes puderam esclarecer as dúvidas pertinentes ao assunto
tratado , foi aberto as perguntas e o pronunciamento a quem interessasse . A senhora
Cleidiomar Mendes agradeceu a presença de todos ressaltando que o departamento de
contabilidade e os demais departamentos estão sempre a disposição, para orientar e
esclarecer as dúvidas, e que os slides estarão disponibilizados no site da prefeitura, a
audiência pública foi encerrada.
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