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Atas
Ata da Apresentação da Audiência Pública para demonstração e avaliação do
cumprimento das metas fiscais do 2º Quadrimestre do ano de 2021, aos 30
dias do mês de setembro de 2021. Para a apresentação virtual dos dados
desta Audiência Pública, esteve à frente o Diretor de Contabilidade, André
Vinícius dos Santos Nascimento. Dando início à apresentação dos dados do 2º
Quadrimestre, foram apresentados: a Receita Orçamentária – Janeiro a
agosto/2021; a Despesa Orçamentária – Janeiro a agosto/2021; a Avaliação
das Metas Fiscais; a Avaliação dos limites legais e constitucionais além das
Ações de Combate a Pandemia do COVID-19. No que se refere à Receita
Estimada para o período de 2021, com um total de R$ 51.000.000,00
(cinquenta e um milhões de reais), foram arrecadados até o segundo
quadrimestre R$ 35.387.082,94 (trinta e cinco milhões, trezentos e oitenta e
sete mil, oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos), perfazendo 69,38%
da Receita Estimada para o Exercício. No que se refere à Despesa
Orçamentária, foram apresentados os dados referentes ao primeiro
quadrimestre foram liquidados 14.539.448,00 (quatorze milhões, quinhentos e
trinta e nove mil, quatrocentos e quarenta e oito reais). Com relação da
Avaliação das Metas Fiscais, o Diretor de Contabilidade apresentou o resultado
da Receita Orçamentária e da Despesa Liquidada, com um total liquidado para
o segundo quadrimestre no total de R$ 34.058.568,81 (trinta e quatro milhões,
cinquenta e oito mil, quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e um
centavos. Quanto ao resultado orçamentário, foi informado o Resultado
Orçamentário, considerando a Despesa Orçamentária Liquidada, perfazendo o
saldo positivo de R$ 1.328.514,13 (um milhão, trezentos e vinte e oito mil,
quinhentos e quatorze reais e treze centavos. Quanto a Avaliação dos limites
legais e constitucionais, André Vinícius destacou o valor gasto com Despesas
com pessoal no período em questão, totalizando o percentual de 57,24%.
Considerando os limites legais para aplicação na educação, na Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino, foram aplicados até o período em questão 19,62%
do limite exigido. Referentes aos dados do FUNDEB, do percentual obrigatório
de 70% deste orçamento aplicado ao pagamento dos profissionais do
magistério, foram realizados, até o momento 54,87% do previsto. No que se
refere ao limite obrigatório para aplicação da saúde, de 15% da arrecadação,
foram aplicados 15,23% para o período do segundo quadrimestre de 2021.
André Vinícius ainda relatou as inúmeras ações realizadas para o combate a
pandemia da Covid-19, destacando entre estes os gastos aplicados na saúde
dentro do percentual aplicado até o período de 2º Quadrimestre de 2021.
Também foram destacadas as principais ações realizadas pelo município no
combate à Covid-19. Após o debate dos dados, questionamentos e
esclarecimentos, o Diretor de Contabilidade encerrou a apresentação dos
dados referentes ao período do 2º Quadrimestre de 2021.
Itajuípe, 30 de setembro de 2021.
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