ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Milagres
CNPJ: 13.720.263/0001-17

Cópia da ata da audiência pública realizadas até o final de fevereiro,
conforme determina o § 4º do art. 9º da Lei Complementar nº 101/00

BALANCO 2018

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove (2019), às nove horas da
manhã, no Auditório da CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), neste município,
conforme Oficio nº 009/2019, o Sr. Danilo Pierry Santana, Secretário de Finanças da Prefeitura
Municipal de Milagres, em cumprimento ao que determina o Parágrafo 4º. do Artigo 9º, da Lei
Complementar nº 101/00, considerou aberta a presente Audiência Pública, ressaltou que a
finalidade da presente Audiência, é de apresentar os resultados das metas fiscais do Executivo
referente ao 3º quadrimestre de 2018. Dando prosseguimento, o Sr. Secretário de Finanças
passou a palavra para a Sra. Roberta Azevedo, representante da assessoria contábil do
município, a qual fez as explanações gerais através de slides sobre os números e apresentou
dados das metas estabelecidas e alcançadas, onde fica evidenciado que a Dívida Pública está
abaixo dos limites estabelecidos por Lei, com percentual de 19,52% da RCL, que as receitas
correntes arrecadadas foram de R$ 30.127 .025,94 de capital R$ 2.069.264,25 e receita total
líquida no valor de R$ 29.423.191,04, havendo frustração de receitas de capital, explicado que
é normal, pois trata-se de repasses de convênios. As Despesas foram realizadas conforme
previstas no orçamento. Foram explanadas também, as despesas com pessoal, cujo índice
encontra-se no limite prudencial, ou seja, 51,30% da Receita Corrente Líquida, os gastos com
recursos próprios na educação atingiram 26,51% e com recursos do FUNDEB foram gastos
67,19% com profissionais do magistério, já na saúde, 16,95%, dando cumprimento ao que
determina a Constituição Federal. Após a explanação dos dados foi perguntado se existia
alguma dúvida ou questionamentos com relação aos números apresentados, houve uma
dúvida com relação aos números apresentados na arrecadação das receitas da Secretária de
Assistência Social, a Secretária Leiziany Santos Ribeiro, respondeu à pergunta esclarecendo a
dúvida da Sra Jakilane Ferandes. Não havendo mais dúvidas e/ou questionamentos a tratar na
presente Audiência Pública, o Sr. Danilo Pierry Santana declarou encerrada a presente reunião,
agradecendo a presença de todos, e assim sendo, solicitou que lavrasse a presente ata que
depois de lida e considerada conforme, vai por mim subscrita, pelo Sr. Presidente, demais
pessoas presentes, conforme lista de presença.
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Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Milagres
Secretaria de Finanças
Milagres(BA)., 25 de fevereiro de 2019.

Ofício n.º 009//2019

À
Exm' Presidente da Câmara de Vereador de Milagres.
Sr". ROBERTA CARVALHO DE OLIVEIRA SAMPAIO

··Senhora Presidente,

Vem convidar a Comissão de Orçamento e Finanças para apresentação do Relatório de .
Gestão Fiscal referente ao terceiro quadrimestre do ano de 2018 no próximo dia 27 de··-·
fevereiro de 2019 às 9hs da manhã no CRAS.
Certo de poder contar com sua habitual atenção, aproveita-se o momento para renovar os
mais sinceros protestos de apreço e consideração.

Cordialmente,

OANILO PIERRY SANTANA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
DECRETO Nº 120 OE 01/02/Z0!7
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