
ATA OA AUDIÊNCIA PÚBLICA COM DEMONSTMçÃO DO CUMPRIMENTO
DAS METAS FISCAIS E OE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS AÇÕES EM

sERVrÇos púBLtcos DE sAúDE Do ÉRtMEtRo euADRtMEsT;rÉ DE 20ís

Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mrl e quinze, às quinze horas, nas
dependêncies da Câmara Municipal de Vereadores, srto à hua áa Matriz, centro,
neste l\ilunicipio de Tunápolis - SC., em atendimento a Edital de Convocação
publicado no Diário Oflcial dos Municipios em vinte e dors de maro de dors mlt e
quinze, e em cumprimento ao disposto no parágrafo quarto do artigo nono, da LRFdo ano dois mil, Íoi realizada a Audiência pública para dãmonstração do
cumpnmento das Metas Fiscais do primeiro quedrimestre de dois mrl e quinze.
Aberta a audiência, o Técnico em Controladoria lnterna Cleverson lnácio Kerkhoff,
convidou-se os presentes para tomarem assento paÍa inicio dos trabalhos.
lnicialmente apresentou o embasamento legal para realização desta Audiência
Pública Na sequência, efetuou a projeção de relatórios em multimídra, possibilitando
o acompanhamento por parte dos presentes. Os demonstrativos apresentados foram
os seguintes: Demonstrativo da Execuçáo Orçamentária que apresentou um
Superávit Orçamentário de R$ 806.168,31; Demonstralivo das Receiias previstas e
arrecedadas; Dêmonstrativo das Despesas por Elementos; Demonstrativo das
Despesas por Função de Governo; Demonstrativo das Despesas por
Orgâo/Secretaria; DemonstÍativo da Re(eita CoÍrente Liquida dos últimos doze
meses; Demonstração do Resultado Nominal e do Resultado primário Alem disso,
apresentou demonstrattvos que contemplam os valores Gastos com pessoal,
demonstrando os gastos do poder executivo e legislativo sepaÍadamente.
Demonstrativos que contemplam os percentuais da receita de impostos aplicados
em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, demonstrando que o municipio
aplicou 27,05o/o em Educação, assim como o percentual aplicado na remuneraçeo
do magistéÍio que é de 94,17a/o das transfeÍências do FUNDEB Em ato continuo, foi
eÍetuada apresentaçáo do Relatório de Prestação de Contas do Fundo lvluntcipal de
Saúde, referente ao periodo de janeiro a abril de 20'15 em cumpÍimento ao que
estabelece a Lei Complementar no í41 de 13 de janeiro de 2012. Parc tanto, Íoram
âpresentadas as receitas e despesas aphcados em Açôes e Serviços de Saúde no
período, totalizando 20,48% das receitas de impostos. Além disso, Íoi apresentada a
oferta e a pÍoduçáo de serviços de saúde realizados nesse período. Através das
projeçôes e Íelatórios apresentados ficou evidente que a admtnistraçáo municipal
observa e atende o que preceitua a legislaçâo vigente. Na sequencia, colocou a
palavra à disposiçáo para quem quisesse Íazer uso, tendo sido feito alguns
questionamentos sobre os valores apresentados, sendo todos respondidos pela
equipe presente Finalizando os trabalhos, colocou loda a equipe administrativa a
disposiçâo para esclaÍecimentos que se tornarem necessários. Nada mais havendo,
foram encerrados os trabalhos, da quâ|, para constar, foi lavÍada a presente ata que
após lida e achada conforme será assinada pelos presentes Tunápolis - SC., vinte
e oito de maio de dois mil e quinze.
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