PREFETURA DE RIO VERDE

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
Ata da Audiência Pública ''2° Quadrimestre 2016''

No dia vinte e oito de setembro 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 Pública do 2º
quadrimestre de 2016 .O senhor mestre de Cerimônia deu abertura a audiência pública ,
agradecendo a presença de todos e salientou a importância do cumprimento da
apresentação da Audiência Pública como demonstração de avaliação das metas fiscais
estabelecidas para o 2º Quadrimestre de 2016 . A coordenadora de contabilidade ,
Cleidiomar Mendes realizou a apresentação técnica dos trabalhos para os presentes .
Com o objetivo de demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais no 2º
Quadrimestre de 2015, conforme disposto no § 4º do art. 9º da Lei de Responsabilidade
Fiscal. O qual determina que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o
poder Executivo avaliará e demonstrará em audiência pública o cumprimento das metas
fiscais de cada quadrimestre. Cleidiomar deu continuidade a audiência apresentando os
cumprimentos das metas 2º QUADRIMESTRE , com base nas receitas consolidadas a
meta era ser arrecadado 204 milhões e foi estimado a arrecadação de 268 milhões ,a
receita de capital a meta era arrecadar 9 milhões e foi realizado 1 milhão , não ocorreu
da forma prevista , a receita corrente era arrecadar 206 milhões , e foi realizado com
279 milhões , a administração encerrou com resultados positivos . A aplicação na
Educação pelo FUNDEB, a expectativa era de 23 milhões e foram realizados 27
milhões , totalizando um índice de aplicação de 93,68%, 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 19
milhões e foram aplicados 23 milhões em manutenção, totalizando uma aplicação de
31,13% da receita tributária. As aplicações na área da saúde superou as metas previstas .
A expectativa para a saúde era de 35 milhões e foram alcançados 48 milhões ,
totalizando uma aplicação de 21,75 % da receita tributaria .
Encerada a fase de apresentação Cleidiomar finalizou a Audiência Pública , não
havendo mais nada a tratar agradeceu a presença de todos ressaltando que os slides
estarão disponibilizados no site da prefeitura a audiência pública foi encerrada.
Rio Verde 28 de setembro de 2016.

