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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO  2º -  

QUADRIMESTRE DE 2017 DO MUNICÍPIO DE 

SÃO DESIDÉRIO – BA. 

 

 

Aos onze dias do mês de outubro de dois mil e dezessete às nove horas  no 

Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de São Desidério-Ba, foi 

realizada   a Audiência Pública para apresentação dos do cumprimento 

das metas fiscais contidas nos Relatórios Resumidos da Execução 

Orçamentária e Gestão Fiscal do Segundo Quadrimestre do exercício 

financeiro de dois mil e dezessete.  O Sr. Maruzan Ferreira Lima dos Anjos – 

Vereador Presidente do Legislativo Municipal, fez a abertura lendo os 

ofícios de solicitação para apresentação da referida Audiência Pública,  

que em seguida passou a palavra para o Sr. Laurênço Santos Junior que 

iniciou a apresentação da Audiência Pública do 2° Quadrimestre 2017, 

registrando e agradecendo ao Presidente da Câmara pelo espaço e a 

presença do Sr., Paulo Luciano dos Santos Oliveira - Presidente da 

Comissão de Orçamento do Legislativo Municipal e os demais Vereadores, 

Secretariados, Funcionários Públicos  e a sociedade civil em geral. O Sr. 

Laurenço Santos Junior, técnico responsável pela elaboração e 

apresentação da Audiência Pública, que iniciou apresentando-se e 

agradecendo a presença de todos, informou que a Contadora 

responsável pelas contas de 2017 é o Sra., Ávila Izadora  Queiroz Santos, 

em seguida, convocou a Controladora Interna a Sra.,  Gelvania de Araújo 

F. Viana para secretariar os trabalhos e a lavratura da ata. Logo após, 

falou sobre as fases e instrumentos de planejamento público, sobre a 

importância de serem observados os Princípios da Transparência, do 

Controle e da Participação Social e que são esses os Princípios básicos das 

Audiências Públicas, ressaltou também a obrigatoriedade de se realizar as 

Audiências Públicas conforme estabelece o Inciso 4º  do art. 9º da LC 

101/200 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Dando sequência fez a 

apresentação do desempenho das Receitas Primárias no período de maio 

a agosto de dois mil e dezessete, que foi de R$ 85.043,828,66 (oitenta e 

cinco milhões, quarenta e três mil, oitocentos e vinte oito reais e sessenta e 

seis centavos) e depois de forma mais detalhada foram apresentadas as 

Receitas Correntes e de Capital, seus respectivos valores orçados, 

realizados e diferença em percentuais. O Sr. Laurenço Santos Junior 

comentou   a   importância de se acompanhar a execução orçamentária,  
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para que haja controle dos gastos públicos e desta forma manter o 

equilíbrio entre Receita e Despesa. Iniciou a apresentação das Despesas 

em geral e por órgãos. Em  seguindo foi apresentado os índices de gastos 

com pessoal foi de 42,53%, com Saúde 20,67%, em MDE – 25,64% e FUNDEB 

– 80,83%.  

 

 

Apresentou também as Despesas Primárias no valor de R$ 63.797.146,08 

(sessenta e três milhões, setecentos e noventa e sete mil, cento e quarenta 

e seis reais e oito centavos). Complementando a parte de Despesa foi 

apresentado o Demonstrativo da Dívida, com Divida Consolidada Líquida 

no valor de R$ 10.772.763,32 (dez milhões, setecentos e setenta e dois reais, 

setecentos e sessenta e três mil e trinta e dois centavos), os Restos a Pagar 

Processados exceto precatórios, do Segundo Quadrimestre de 2017 no 

valor de R$ 282.462,80 (duzentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e 

sessenta e dois centavos e oitenta centavos). Finalizou a parte de Receitas 

e Despesas. Em tempo foi informado que estava aberto o tempo para 

questionamentos que surgiram, onde todos os  Vereadores parabenizou 

pela a apresentação, questionando que nas próximas audiências fizesse 

relatórios mais detalhados, onde o Sr., Laurenço Santos Junior informou que 

a apresentação estava em acordo o que a Lei de Responsabilidade Fiscal 

exige,  foram esclarecidas algumas dúvidas em relação a Saúde,  índice 

de gastos com pessoal, e o Sr. Laurenço Santos Junior respondeu todos os 

questionamentos, apresentou o local de divulgação dos dados constates 

na audiência pública no site 

www.ba.portaldatransparencia.com.br/prefeitura/saodesiderio e informou 

que qualquer pessoa pode acessar para acompanhar as receitas e 

despesas de forma mais detalhada. Finalmente não havendo nada mais a 

tratar informou que os técnicos da Prefeitura e a Controladoria estão à 

disposição para tirar qualquer dúvida que alguém possa ter referente às 

contas do município, assim declarou encerrado a presente audiência 

pública solicitando que todos assinassem a lista de presença que segue 

anexo. Vai a ata assinada por mim, Sra., Gelvania de Araújo F. Viana,  

Controladora Interna, Sra., Avila Izadora Queiroz Santos - Contadora, Sr., 

Laurenço Santos Junior – Técnico Responsável pela Apresentador da 

Audiência e Sr., Paulo Luciano dos Santos – Presidente da Comissão de  

Orçamento do Legislativo Municipal conforme segue. 
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