
ATÂ DE AUDIÊNCIA PÚBUCÂ NA CÁMARA MUNICIPAI. OE VEREAOORES DE DOM PEDRO OE

ATCÂNTARA/RS

ATA Ne 002/2022

Aos Vinte e Um diâs do mês de Setembro do ano de dois mil e vinte e dois (26/09/2022) às

17h:45 min na Câmaía municipaldevereâdoresde Dom Pedío de Alcântara, reuniram-seos Edis

mêmbros da comissão Técnica Permânentê de FINANçAS E oRçAMENTO, pâra trabalhos

relativos à Audiência Pública para cumprimento dâs nretâs fiscais e financeiras que tíata o

Pâíágraío4eda Leide responsa bilidade fiscâ|, para a prestâção de contas do êxecutivo municipâl

§obíê o 2e quadrimestre de 2022. A Audiência públicâ foi instrumentalazôdâ e reâlizâdâ pela

comissão financeira, na forma do rêgimento interno, estivetâm presentes os senhores

vereadores que âssinaÍr o livío de píesençâ. Também assinou o livro de presenças, Alexsandro

de Freitas Samão, Contador Municipal da Prefêitura de Dom Pedío de alcântara. O presidente

da câmârâ âbriu os tíabalhos mediante o comunicâdo de âudiênciâ pública. o contador

aprêsentou os relâtórios íinanceiros e das metas fiscais do 2e quadrimestre de 2072, pata

avaliação das metas fiscôia, âpresentando os demonstrativos do resultado primário e nominal,

demonstíâtivo das receitas previstas ê reâliaas, demonstíativo de restos a pâgâr, demonstrativo

dâ íeceita corrente líquida, demonstrâtivo de pessoel e limites dãs LRF, despesa com

mânutenção e desenvolvimento de ensino, ações e seíviços públicos de saúdê e o

demonstratavo do Fundeb, os íesultados apresentâdos permitem concluir que a metâ fixâdâ

pârâ o resultedo primário foi suficiente em honÍâr integralmentê âs despesâs fiscais. As despesâ

com pessoal com â proporção da receita corrente líquida está abaixo dos limites lesaas Fica

demonstíado assim o atin8imento dâs mêtâs iiscais, bem como dos requisitos dâ lêi de

íesponsàbaladâde Íiscâ|. A audiêncie foi assistida pelas vêreâdcres e pelâ comunidede êÔ geral

conforme listâ de presençâ anexâ. Nâda mais havendo a ser trataCo, o presidente da comissão

de orçâmento efinânças, agradeceu as explânâções e a presença de todos e declarou en'êírâdâ

a âudiêncie pública, determinando a lavratura desta ata que vai por todos âssinada Sêgue em

ânexo o demonstrativo âpíesentâdo nesta âu,jrência públicâ e a lista de presença Cámara

de do Pedío de Alcântâra, êm 26 de setêmbro de 2022cipal


