Ata de 2ª Audiência Pública de 2017

Aos vinte e nove dias do mês de maio de dois mil e dezessete (29.05.17), ás 16:00 horas
no recinto da Câmara Municipal de Altônia, iniciou-se a 2ª Audiência Pública do ano de
2017 da Prefeitura e da Câmara Municipal, em atendimento a Lei Complementar
n°101/2000-Lei da Responsabilidade Fiscal, tendo como pauta desta Audiência Pública
a Avaliação do Comprimento das Metas Fiscais relativas ao 1° quadrimestre de 2017.
Inícios trabalhos o Senhor Joaquim Fernandes de Oliveira, chefe da Divisão de
Contabilidade discorreu sobre o comportamento da receita orçamentária paralelo entre o
1° quadrimestre de 2016 e 1° quadrimestre de 2017, destacando uma majoração de
3,06%(três vírgula seis por cento) a mais no último período, por outro lado as despesas
foram de 0,98%(zero vírgula noventa e oito) acima do período anterior, ocorrendo aí
melhor ajuste nesse sentido, sobre as disponibilidades financeiras ficou evidenciado um
superávit primário da ordem de 30,94% (trinta vírgula noventa quatro por cento) por
consequência demonstrando também superávit nas despesas com recursos livres ao final
do quadrimestre. Em relação a Dívida fundada interna destacou que ouve aumento do
valor total oriundo de novas operações de créditos efetuadas pelo Município e ainda o
parcelamento de portes junto de pensão. Quanto aos índices constitucionais as despesas
com pessoal Educação e Saúde, coube uma ressalva em relação ao índice com pessoal
que ficou em 49,32%(quarenta e nove vírgula trinta e dois por cento) caracterizando
situação de alerta, os demais índices cumpriram as determinações constitucionais. Sobre
o Fundo de Aposentadoria e pensões dos servidores, demonstrou e evidenciou a
necessidade de maiores aportes uma vez que se encontra deficitário com recursos
disponíveis a níveis alarmantes considerando que a despesa com inativos continua
aumentando exponencialmente. Finalizando enfatizou que assim como havia relatado na
Audiência anterior ressaltou novamente a necessidade de melhor planejamento
considerando as dificuldades de Altônia e dos demais Municípios do país para o
cumprimento das Metas Fiscais, em particular do gerenciamento da Dívida fundada e a
viabilidade do Fundo de pensão. Em seguida o Presidente Pedro Nunes da Mata,
apresentou aos dados relativos ao mesmo período 2016, apresentando dados que
comprovam que aquele poder vem cumprindo fiel e rigorosamente as Metas Fiscais
2017. O senhor Presidente do Legislativo esclareceu ainda na sua dedicação em
continuar com trabalho na fiscalização da aplicação de cada recurso investido por
aquele poder. Nada mais havendo a Audiência foi encerrada ás 16:30 horas. Altônia, 29
de maio de 2017, ata que será lavrada e assinada por todos presentes.
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