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ATA DA AUDIENCIA PÚBLICA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, referente ao 1º
Quadrimestre de 2020 e Apresentação e discussão do Projeto de Lei de Diretrizes
Orçamentárias 2021.
Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte (28/05/2020), àstreze (13:00) horas, por
vídeo
conferência,
através
do
link
https://zoom.us/j/96502264721?pwd=VEhYcnVTeXNJRWIvNTNEa2E1RWNBdz09&status=succ
ess, conforme Edital nº 03, de 26 de maio de 2020,regulamentada pelo Decreto nº 178, de 20 de
maio de 2020, considerando as determinações legais do Ministério da Saúde, da Secretária de
Saúde da Bahia, do Governo Municipal e orientação da Organização Mundial de Saúde (OMS),
para isolamento social em virtude do estado de emergência de saúde pública decorrente da
pandemia do Coronavírus (Covid-19), reuniram-se, virtualmente, as representantes da Empresa CR
Contadores Associados, Contadoras Germane Sacerdote e Joanice Reis, que prestam serviços de
consultoria e assessoria contábil à Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa, nesta gestão do
Prefeito Municipal Sr. EgnaldoPiton Moura e os representantes de Sindicatos, cidadãos comuns,
conselhos municipais e servidores da Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa, atendendo a
convocação datada de 26/05/2020 para realização de audiência pública em vinte e oito de maio de
dois mil e vinte (28/052020), para deliberar sobre a Ordem do Dia (Pauta da reunião), na forma que
especifica: a) Prestação de Contas referente 1º Quadrimestre de 2020 b) Apresentação e discussão
do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 2021. A consultora contábil Sra. Germane Sacerdote,
transmitiu saudação de boas-vindas aos representantes virtuais e declarou instalada a Audiência
Pública, Prestação de Contas referente ao 1º Quadrimestre de 2020, sendo observado as
formalidades legais, a Sra. Germane Sacerdote, Contadora da Empresa CR Contadores Associados,
que presta serviços de consultoria e assessoria contábil à Prefeitura Municipal de Dom Macedo
Costa. Na oportunidade a consultora destacou que a referida audiência tem por finalidade
apresentar os dados fiscais sobre a Prestação de Contas, referente ao 1º Quadrimestre do exercício
2020, em obediência ao art. 166 da Constituição Federal e art. 9º da Lei nº 101/00 – Lei de
Responsabilidade Fiscal – LRF. Inicia as informações via “slides”, por vídeo conferência citando a
legislação e os pontos a serem apresentados durante a audiência. Com relação a avaliação da
Receita Arrecadada até o 1º Quadrimestre do Exercício de 2020, expondo uma previsão de receita
corrente para o ano, fixada em R$ 21.036.000,00, receita de capital em R$ 2.803.000,00, e a
dedução no valor de -2.762.000,00 totalizando um valor de R$ 21.077.000,00. As Receitas
Correntes, arrecadadas até este 1º Quadrimestre, totalizou o valor de R$ 5.728.192,27,
representando 27,23% em relação ao previsto para o exercício. Não houveno período, arrecadação
de receita de capital. E quanto à dedução para o FUNDEB foi realizada a quantia de R$ 759.942,36. Considerando as deduções, no período a receita efetiva arrecadada foi de R$
4.968.250,41, que representa 23,57% em relação à prevista para o ano. Em seguida, apresentou o
quadro de execução das despesas, onde expressa as previsões e as realizações das despesas
orçamentárias, da seguinte forma: Despesas Correntes fixadas para o ano em R$ 17.119.506,00,
realizada no período R$ 4.331.696,19, representando 25,30% de execução, a despesa de capital
prevista em R$ 3.746.494,00, sendo executado até o quadrimestre R$ 121.058,89, com percentual
de realização em 3,23% em relação ao previsto para o exercício. No total das despesas realizadas
até este 1º quadrimestre, as mesmas atingiram 21,13% do fixado para o exercício. Após a avaliação
das receitas e despesas, iniciou-se a demonstração da execução da despesa por natureza,
enfatizando que 54,38% das despesas liquidadas no período ocorreram com despesas com pessoal e
encargos sociais e apenas 1,61% com investimentos. Quanto a avaliação geral da execução
orçamentária as receitas alcançaram R$ 4.968.250,41 e despesas no montante de R$ 4.452.755,08,
ocorrendo um superávit orçamentário de R$ 515.495,33. A Receita Corrente Líquida – RCL do
município apurada nos últimos 12 meses a qual foi apresentada mês a mês de maio de 2019 a abril
de 2020, totalizando R$ 15.786.920,80. No período em evidenciado foi apurado o resultado
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nominal no valor de R$ 796.114,85 e resultado primário de R$ 689.497,67. Para os cálculos dos
índices de educação e saúde foram apresentados no quadro Receitas Constitucionais, as Receitas de
Impostos e de Transferências, as quais totalizaram R$ 3.851.675,13 foram apresentadas as receitas
e seus respectivos valores que compõem esse montante, através do qual serão calculados tais
índices. Os índices de aplicação em Educação apresentados foram: FUNDEB 48,24%, resultante
dos montantes de R$ 1.077.359,32 de recursos do FUNDEB mais R$ 937,77 de rendimento de
aplicação totalizando R$ 1.078.297,09 de receitas e R$ 520.181,41 de despesas com remuneração
de pessoal do magistério; e MDE o índice ficou em 20,77% correspondendo a R$ 299.374,05, os
quais possuem o percentual mínimo de aplicação de 60% e 25%, respectivamente. Em seguida,
apresentou o índice de aplicação em saúde, onde o município é obrigado a aplicar no mínimo 15%
das receitas próprias e de transferências, as quais totalizaram até este 1º quadrimestre 2020 o
montante de R$ 3.851.675,13. Em despesas e serviços de saúde, o município aplicou o percentual
de 17% no valor de R$ 76.854,96. Ressaltou o cumprimento do município aos limites
constitucionais estabelecidos, com exceção do gasto com pessoal. Em relação à despesa com
pessoal do município foram apresentados os dados: Receita Corrente Líquida – RCL acumulada
nos últimos 12 (doze) meses no valor de R$ 15.786.920,80, utilizada na apuração do cálculo do
gasto com pessoal. No mesmo período foram liquidadas despesas no montante de R$ 7.298.775,16
discriminadas entre pessoal contratado, contribuição patronal, servidores efetivos e concursados e
outros serviços de terceiros (pessoa física, pessoa jurídica e consultorias), que corresponderam à
46,23%. Após a explanação a palavra foi franqueada para questionamentos, dúvidas e comentários.
Registra-se que todas as dúvidas foram esclarecidas pelas consultoras contábeis. Em seguida, foram
apresentados os dados constantes do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 2021 que foi
encaminhado à câmara municipal em 15/04/2020, antes de iniciar a explanação, a contadora
informou que devido ao momento de pandemia que o planeta vem enfrentando desde o início do
ano e especificamente o Brasil desde o meado do mês de março, os índices considerados para
elaborar as metas fiscais, como PIB e Inflação, serão revisados no momento da elaboração da LOA
– Lei Orçamentária Anual, uma vez que os referido índices vêm sofrendo extrema variação no
período. Após esta introdução, foram apresentadas as metas fiscais da receita e da despesa para o
exercício de 2021 no valor de R$ 22.449.000,00, o que demonstra equilíbrio na peça orçamentária,
a meta do Resultado Primário previsto em valor corrente é de R$ -138.000,00 e do Resultado
Nominal é de R$ -365.000,00. A estimativa do montante da dívida consolidada é de R$
2.572.000,00 e da dívida consolidada líquida de R$ 2.153.000,00, também foram apresentadas as
metas e prioridades da gestão para o exercício de 2021. Mais uma vez foi franqueada a palavra para
esclarecimentos de dúvidas, que foram prontamente respondidas. Sem mais informações adicionais
e questionamentos e não havendo algo mais a esclarecer, estando todos sem se manifestar, a
Audiência Pública, Prestação de Contas referente ao 1º quadrimestre do exercício de 2020 e
apresentação e discussão do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 2021. Nada mais havendo
digno de registro a consultora contábil declarou encerrada a audiência pública, virtualmente
realizada por vídeo conferência. E, para constar, eu, Graziele Nogueira Santos – Coordenadora de
Controle Interno, Secretário Ad hoc, confeccionei a presente Ata. Dom Macedo Costa/Bahia, 28 de
maio de 2020. //////////////////////////////
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