ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

realizada para apresentação do REWTókw DE GESTÃO P.so..
REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2ni7

(EM CUMPRIMEmo AO 4», ARTIGO 9- DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISoJ?

'

A^s 28 (vinte e oito) dias do mês de setembro do ano de 2017;(dois
mii e dezessete), às 10h (dez horas), no município de Nova Viçosa, Estailo da
Bahia, reunir-se em Audiência Púbiica, para cumprir determinação contida na
Lei compiementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), diversas
pessoas da comunidade, vereadores, comerciantes, funcionários públicos,
conforme assinaturas no finai da ata. Dessa forma, pela Coordenação do
Excelentissii^o Senhor Prefeito Municipal, do Setor de Contabilidade e da
controiadofiá Gerai do Município, foi aberta a Audiência Púbiica com finalidade
de apresentar o Relatório de Gestão Fiscal referente ao 2» quadrimestre do ano

de 2017(doi^ mil e dezessete), cumprindo o quanto determina o §4° do Art. 9»,
da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei n°101/2000), visando demonstrar e
avaliar o curnprimento das metas fiscais. Assim, o Exceientissimo Senhor
Prefeito Manoel Costa Almeida, agradeceu a presença de todos, declarou
aberta a audiência e convocou a senhora Gabriela Isia Martins de Oliveira para
secretariar os, trabalhos e lavrar a ata da reunião. Dando continuidade aos

trabalhos falou da finalidade da Audiência, que é para cumprir a Lei
Complementar n° 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que se constitui no
principal instrumento regulador das Contas Públicas do Pais; Dentre seus
incisos, parág|afos, alíneas e artigos, encontra-se preconizado no §4° de seu
artigo 9°, que: determina que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o
cumprimento das Metas Fiscais de cada Quadrimestre em Audiência Pública e
que no Segundo Quadrimestre deve ser feito até o finai do mês de setembro do

mesmo ano d fevereiro do ano subsequente. Em seguida, determinou a
Secretaria desipnada Senhora Gabriella Isla Martins de Oliveira, que fizeL
a leitura do E((ição de Chamamento para Audiência Púbiica, devidamente
publicado no Diário Oficial da Prefeitura, no dia 27/09/2017, Edição n° loie.
Dessa forma, em atendimento a soiioitaçâo do Execientissimo SentJor

Prefeito fiz a leitura do referido Edital onde consta que no uso legal lie
suas atribuições e em obediência aos princípios de transparência e
publicidade, o

em geral, para participar da Audiência Púbiica, que será reaiizada no dia

28 de setembro 2017, às lOh (dez horas), em cumprimento ao art 9» §4da Le. Complementar n» 101/2000 - Lei de Responsabiiidade Fiscal, para
demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do Seiundo
Quadrimestre de 2017. Na seqüência, o Excelentíssimo Senhor Refeito
concedeu a palavra ao Contador da Prefeitura, Senhor Lindomar SaiLim
Fonseca CRC 020971-BA, para lazer a apresentação dos demonstratiios e
avaliar o cujnprimento das Metas Fiscais, da administração, referentis ao
Primeiro Quadrimestre de 2017 (dois mil e dezessete), o qual ao usir da
palavra fez saudação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito e a todJs os
presentes, agradecendo desde já a presença de todos na audiência ojde o

Municipio de Nova Viçosa, faz uma demonshaçâo pübiica dos meses de Lio
a agosto de 2017 (dois mil dezessete) mostrando à comunidade, conforme

determinação legai pela Lei de Responsabilidade Fiscal, os Demonstratívos de
espesa com Pessoal, da Divida Consolidada Liquida, das Garantias e CoLa-

garantias de Valores, das Operações de Crédito, de Disponibilidade de cLa-

de Restos a Pagar e dos Limites de Despesas com Pessoal. Dessa folma
incluiu a apresentação dos Reiatérios de Gestão Fiscal referente ao Segundo
Quadrimestre e se colocou a disposição para demais esclarecimentos Em
seguida fo, retpmada a palavra ao Prefeito Municipal, que ofereceu a palavra a
quem dela quipesse fazer uso com a finalidade de esclarecer qualquer dúvida
sobre o Relatório de Gestão Fiscal ora apresentado. Depois de todos' os
questionamentos e esclarecidas todas as dúvidas, o Senhor Prefeão Municipal
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a Audiência Pública

determinando a iavratura desta ata. Assim, para constar, 'eu
— '^abneila Isla Martins de Oliveira, secretária designada,
avrei a ata, que depois de lida, se aprovada será assinada por todos os
presentes.

Nova

Viçosa - Bahia, em 28 de setembro de 2017.
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