PREFETURA DE RIO VERDE
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
Ata da Audiência Pública ''3° Quadrimestre 2016''
No dia vinte e quatro de fevereiro de dois mil e dezessete, ás 15 horas, no auditório da
Prefeitura Municipal de Rio Verde, localizada à Avenida Presidente Vargas, número
três mil duzentos e quinze, Vila Maria, realizou-se a Audiência Pública do 3º
quadrimestre de 2016. O senhor mestre de cerimônia deu abertura a audiência Pública,
agradecendo a presença de todos e salientando a todos os presentes a importância do
cumprimento da apresentação da Audiência Pública do 3° quadrimestre de 2016, ainda
na gestão do Prefeito Juraci Martins. A palavra foi passada para o contador da gestão
passada Marcio Tavares Porto, que explanou a importância da apresentação com o
objetivo de demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais estabelecidas para o
3º Quadrimestre de 2016. Marcio seguiu com o sumário da apresentação, que foi
exposto a previsão de receitas, divididas em receitas consolidadas que são a corrente e
capital, foi exposto a previsão com o resultado positivo. A meta para as receitas
correntes era de R$620.868.495,53 milhões, tendo um resultado melhor que o previsto
de R$793.108.771,76 milhões, e a receita de capital, havia uma expectativa de R$
28.548.721,00, tendo um resultado de apenas R$9.513.862,40 , a receita anual por órgão
foi prevista R$613 milhões , divididos para cada órgão , tendo arrecadado R$768
milhões , mais que o previsto . A saúde encerrou o quadrimestre com uma aplicação de
26,18%, sendo previsto R$113 milhões e tendo realizado 138 milhões. O FUNDEB
encerrou o 3° Quadrimestre com o índice de aplicação de 100,00 % em folha de
pagamento dos professores. A educação cumpriu o índice estabelecido e encerrou o o
quadrimestre com uma aplicação de 29,67 % superando a meta estabelecida, tendo um
resultado positivo de R$87 milhões. Encerada a fase de apresentação Marcio passou a
palavra para maiores questionamentos para que os presentes pudessem esclarecer as
dúvidas pertinentes ao assunto tratado, foi aberto as perguntas e o pronunciamento a
quem interessasse. O senhor Marcio agradeceu a presença de todos, a audiência pública
foi encerrada.

Rio Verde 24 de fevereiro de 2017.

