Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Porto Esperidião
ATA DA AUDIÊNCIA PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
ESPERIDIÃO-MT, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2° QUADRIMESTRE
DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DE 2017.
Aos 28 dias do mês de setembro de 2017, às 17h, na Sede da Prefeitura
Municipal, reuniram-se secretários, a contadora da prefeitura, munícipes e
demais interessados, para em atendimento ao parágrafo 4°, do Artigo 9° da
LRF, prestar contas relativo ao 2° quadrimestre do exercício financeiro de
2017, em Audiência Pública. A Contadora deu início a Audiência, agradecendo
a presença de todos, em seguida, passou a palavra ao Assessor Contábil do
Município, Sr. Márcio Martinez Pereira, para dar início as explanações acerca
do Relatório de Gestão Fiscal, individualizando por anexos. Quanto aos gastos
com pessoal, foi evidenciada uma aplicação de 56,86 das receitas correntes
líquidas, explicando que muito embora no quadrimestre os gastos estão acima
do limite máximo de 54%, o gestor terá até o final do exercício financeiro para
reduzir os gastos até os limites fixados na LC 101/2000; para a dívida
consolidada foi exposto que o montante total, até o segundo quadrimestre,
estava em R$ 562.700,22, estando dentro do limite legal permitido; explanou
que não há valores acerca de garantias e contra garantias de valores uma vez
que o município não é fiador ou tenha feito qualquer operação de crédito;
reforçou ainda que não foram realizadas operações de créditos pelo município,
portanto não há quaisquer valores para o anexo; e por fim explanou acerca da
saúde financeira do município. Encerrado a apresentação dos Anexos que
compõe o relatório de gestão fiscal do município o Assessor expôs outras
informações do município, tais como percentuais de aplicação em educação e
saúde, bem com promoveu um debate com os presentes respondendo a
perguntas e questionamentos dos presentes. Apresentadas as informações e
encerrado o debate, a Contadora da prefeitura de Porto Esperidião deu como
encerrada a Audiência Pública. Eu, Eliza Ignez Fazolo Fernandes, lavrei a
presente ata que após lida e assinada por mim e pelos demais presentes, será
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