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ATA AUDIÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA

ATA DA 1a (PRIMEIRA) AUDIÊNCIA PÚBLICA DE AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

DO 1° QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. Aos 29 (vinte e nove)

dias do mês de Maio do ano de 2020 (dois mil e vinte) a Prefeitura Municipal de Tabocas

do Brejo Velho- Bahia, em cumprimento ao disposto no artigo 9°, §4° da Lei

Complementar n.° 101, de 4 de maio de 2000, e considerando a pandemia do COVID-19

(Coronavírus), e a proibição de realização de eventos com aglomeração de pessoas,

disponibilizou Audiência Pública Eletrônica para avaliação das metas fiscais do 1°

quadrimestre de 2020. Esta Audiência visou demonstrar o desempenho da execução

orçamentaria e financeira do 1° quadrimestre de 2020, assim como avaliar o cumprimento

das metas fiscais previamente estabelecidas para o Município. Os números são

originários do Relatório Resumido da Execução Orçamentaria e Relatório de Gestão

Fiscal, publicados bimestralmente e quadrimestralmente no Diário Oficial do Município,

em cumprimento ao disposto na Lei Complementar n° 101/2000.

A audiência ficará disponibilizada no site oficial do Município

https://tabocasdobreiovelho.ba.gov.br/ até o dia 10/06/2020, sendo possível qualquer

cidadão ter acesso a apresentação da mesma, bem como baixar os slides com os dados

da audiência e enviar email para o endereço a seguir:

pmtabocasbv@acimacontabilidade.com.br para esclarecimento de qualquer duvida até a

data citada.Os slides da audiência pública, além de disponibilizados no site oficial no

período indicado, foram publicados no diário oficial do Município. Foi dada ampla

divulgação a audiência eletrônica. sendo devidamente publicado em diário oficial do

Municipio o Edital de Convocação.dísponíbilízado comunicado no site oficial, bem como

foi protocolado junto à Câmara de Vereadores o referido edital de convocação.

A presente audiência eletrônica apresentou os seguintes pontos principais: 1 — Execução

Orçamentaria (Receitas e Despesas 1° quadrímestre/2020): 2 - Resultados Primário e

Nominal x as metas previstas na LDO; 3 - índice de gastos com pessoal em Relação aos

limites previstos na LRF: 4 - Aplicação dos percentuais constitucionais em Educação.

Fundeb e Saúde. Os slides disponibilizados e anexos apresente ata,, contém os dados
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detalhados com informações e explicações. Nada mais havendo a tratar, damos por

encerrada e lavramos a presente, que será devidamente assinada pelo Prefeito

Municipal e também pela Controladoria do Município. Tabocas do Brejo Velho - Bahia,

01 de Junho 2020.

HumJrértòPereira da Silva
Prefeito Municipal

Controlador Geral,
Verónica Borges A. Naves

Controladora Interna
Portaria n? 0094/2017 de 15/01/2017


