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ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 
 

 
Audiência publica para apresentação das Metas Fiscais referente ao 

segundo quadrimestre de 2018 
 
Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, atendendo a Lei 
de 101/2000 Lei de Responsabilidade Fiscal o município de Santana apresentou em 
audiência publica no plenário da Câmara Municipal de Vereadores as metas fiscais 
referente ao segundo quadrimestre do exercício financeiro de 2018. Iniciando a 
Audiência Pública o vereador Sr. Renato Flores Alves, deu boas-vindas a todos os 
presentes e discorreu sobre a importância da transparência dos gastos públicos e exaltou 
o compromisso mantido pela administração municipal em apresentar em audiência que é 
uma prestação contas aos membros do legislativo e a população de Santana, falou que é 
ciente das dificuldades financeiras enfrentas pelas prefeituras de todo o pais e que em 
Santana a situação não é diferente,  em seguida passou a palavra à equipe de técnicos 
da prefeitura representados pelos Srs. Sebastião Ferreira de Souza Jr, Secretário do 
Planejamento, Orçamento e Gestão;  Ailton Moraes Mendes, contador,  Érico Costa de 
Oliveira – controlador interno, Célio Lopes – Técnico Contábil. Os técnicos da prefeitura 
apresentaram através de slides os dados da Execução Orçamentária e a Gestão Fiscal 
referente ao segundo quadrimestre do ano de 2018, a Receita total arrecadada até 30 
de agosto 2018 - R$35.077.399,28 (trinta e cinco milhões, setenta e sete mil, 
trezentos e noventa e nove mil e vinte e oito centavos); Despesas realizadas até o 
final do segundo quadrimestre de 2018, totalizou R$34.406.614,05 (trinta e quatro 
milhões, quatrocentos e seis mil, seiscentos e catorze reais e cinco centavos);  
Receita Corrente Líquida – RCL no período R$52.780.878,49; aplicação do recursos do 
FUNDEB na remuneração dos profissionais do magistério (salário de professores e outros 
profissionais no desempenho das atividades do magistério) valor correspondente a 
75,98%, sendo o mínimo exigido pela lei do FUNDEB (11.494/2007) 60%. Foi 
apresentado também o desempenho do cumprimento aos limites máximos e mínimos 
Constitucionais legais – a aplicação máxima da receita corrente líquida com despesas 
com pessoal de 54,98% e a aplicação mínima da receita com serviços de saúde 15% e 
educação 25% os chamados índices, determinados pela lei 101/2000 – Lei de 
Responsabilidade Fiscal. A aplicação mínima obrigatória com ações vinculada à Saúde 
correspondeu a 13,97% da Receita Corrente Líquida e a aplicação com Educação no 
quadrimestre correspondeu 23,45% da Receita Corrente Líquida até 30/08/2018. 
Finalizada a apresentação dos dados, os técnicos da prefeitura responderam às 
perguntas apresentadas e se colocaram à disposição dos presentes para mais 
esclarecimentos, não havendo mais perguntas foi dado por encerrada à apresentação. O 
presidente da comissão fez as considerações finais e agradecendo a presença de todos 
os presentes deu como encerrada a audiência pública. 


