
CONTABILIDADE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2018 -
REVISÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - PARA

2019

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PUBLICA

nº 05/2018.

O Prefeito Municipal de São Pedro da Cipa, Estado de Mato grosso, aten-
dendo o disposto na Constituição Federal, no art. 48 da Lei Complementar
nº 101/2000, torna público que fará realizar, na data, horário e local abaixo
especificado AUDIÊNCIA PÚBLICA, com o objetivo de REVISAR A LEI
DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO - DE 2019, para o processo
de tomada de decisões no âmbito do Poder Executivo Municipal, bem co-
mo proporcionar aos cidadãos a oportunidade de encaminhar sugestões e
opiniões sobre o tema.

PROCEDIMENTOS APLICÁVEIS À AUDIÊNCIA PÚBLICA 005/2018

Objetivo: Consultar a População para a Revisão da LDO

1) Local: Centro do Idoso;

2) Data: 22/08/2018;

3) Horas: 17:00;

4) Normas:

a) Será apresentado pelo Setor de Contabilidade e Planejamento;

b) As solicitações de esclarecimentos sobre a matéria, formulada previ-
amente, serão elucidadas em bloco por área (saúde, educação, infraes-
trutura, gestão social, desenvolvimento econômico, administração e finan-
ças), durante a Audiência Pública. As solicitações de esclarecimentos, for-
muladas durante a Audiência, serão esclarecidas após as manifestações
verbais também em bloco por área, conforme programação abaixo.

5) AGENDA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

HORARIO PROGRAMAÇÃO
17 horas Abertura
17:15 as 18:00 Revisão da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019
18:00 às 18:30 Pronunciamento dos presentes
20:00 horas Encerramento

São Pedro da Cipa, 15 de agosto de 2018.

ALEXANDRE RUSSI

Prefeito Municipal

CONTABILIDADE
ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018 PARA PRESTAÇÃO DE

CONTAS DO 2º QUADRIMESTRE DE 2018 - RGF

ATA DE AUDIÊNCIA PÚLICA DO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2018
– RGF (RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL)

Aos 13 (treze) dias do mês de agosto de 2018 (dois mil e dezoito), às 17
(dezessete) horas, no Centro do Idoso em São Pedro da Cipa-MT, deu-se
início a Audiência Pública sobre o RGF para demonstração e avaliação do
cumprimento das metas fiscais referente ao segundo quadrimestre do ano
em comento, em cumprimento às exigências da Lei de Responsabilidade
Fiscal.

A abertura foi realizada pelo Senhor contador, Thales Augusto de Araújo
Schmitz, que agradeceu a presença da população que compareceu e es-
clareceu aos presentes o objetivo da reunião e a pauta dos trabalhos des-
ta Audiência Pública. Informou que todos poderiam apresentar questiona-
mentos sobre o assunto, destacou a importância da participação da comu-
nidade neste tipo de ato, certificando que, desta forma, a população inte-
gra com a administração e passa a conhecer a realidade fiscal do municí-
pio. Frisou muito bem a Responsabilidade Fiscal da administração com as
exigências legais.

Em seguida, o Contador passou a apresentar os dados relativos à execu-
ção orçamentária, tendo como objetivo a análise das receitas e despesas
do segundo quadrimestre.

Foi demonstrado relatório comparativo da receita e despesa do segundo
quadrimestre de 2018, bem como a evolução das mesmas e os pagamen-
tos realizados. O Contador destacou que há despesas empenhadas e não
processadas, portanto, ainda não representam uma dívida para o municí-
pio pelo fato de não terem sido executadas em sua totalidade. Ou seja,
trata-se de empenhos globais ou estimativos não processados, ou proces-
sados e não pagos. Em seguida, explanou as despesas - detalhadas por
órgãos: Gabinete do Prefeito, Secretaria de Administração e Finanças, Se-
cretaria de Promoção Social, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educa-
ção, Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer e Secretaria de Agronegócios
e Secretária de Infraestrutura – expondo os percentuais aplicados na saú-
de e na educação, onde ficou nítido que o município segue cumprindo a
legislação, aplicando parcela maior que o previsto em lei.

Com outras breves considerações o Contador encerrou a parte de expo-
sições de números e em seguida abriu a oportunidade para os presentes
externarem quaisquer dúvidas porventura existentes.

Após discutir todos os levantamentos o Contador agradeceu a presença,
atenção e deu por encerrada a audiência pública.

Eu, Elizabete Martins de Souza, lavrei a presente ata, assinando-a, e os
demais que estiverem presentes assinam abaixo:
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