
ATA DA AUDIENCIA PÚBLICA REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO 

DE 2019 E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS, realizada em 27 de maio de 2019. 

No dia 27 de maio de 2019, as 20:00 horas, no prédio da Biblioteca Pública 

Municipal, sita a Avenida Dr. Gastão Vidigal n. 589 – Centro – Cruzeiro do Sul, 

reuniram-se os técnicos do Legislativo e Executivo Municipal, para proceder 

audiência pública para avaliação e demonstração das metas fiscais do primeiro 

quadrimestre do exercício de 2019, onde contou com a presença de 

autoridades, servidores municipais, vereadores, diretores de departamentos e 

representantes da comunidade em geral. Por meio de apresentação em slides 

foi esclarecido minuciosamente as metas fiscais, exigidos pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal e todos os dados contábeis referente ao quadrimestre 

apurado iniciando pelo contador da Câmara Municipal onde demonstrou as 

contas do Legislativo, e ainda o contador da Prefeitura apresentou os 

demonstrativos da receita, da despesa,  do Fundeb onde apresentou o índice 

de aplicação em educação, demonstrativos e índice de aplicação de recursos no 

departamento de saúde, valores aplicados no índice de pessoal que se 

encontra no limite permitido com 53,46%, dívida Flutuante, Dívida a Longo 

Prazo e Balancete do mês de abril do Instituto de Previdência Municipal, 

apresentando e mostrando a preocupação com o saldo financeiro do Instituto,   

em seguida,    os Vereadores e Diretores de Departamento usaram da palavra, 

onde a Diretora do Departamento de Educação fez uma explanação sobre a 

merenda escolar, e o que vem acontecendo na educação do município, o 

diretor de finanças Sr. Dirceu fez uma explanação sobre os saldos de convênios 

estaduais e federais,   em seguida o Contador solicitou se havia 

questionamentos, nada havendo, deu por encerrado a presente audiência. 

Assim, cumpridas as determinações legais, foi lavrada a presente ata, anexando 

à mesma a lista da presença de 29 pessoas. 


