Ata da Audiência Pública Referente ao Primeiro Quadrimestre do Exercício de 2021
do Município de Jatobá – Pernambuco
Aos 26 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às 10 horas e 15 minutos,
do Gabinete Executivo da Prefeitura de Jatobá foi transmitido ao vivo pela plataforma
YouTube no canal Oficial da Prefeitura Municipal de Jatobá, reuniram-se respeitando
todos os protocolos sanitários face à pandemia do COVID-19, o senhor Prefeito, Rogério
Ferreira Gomes da Silva, o senhor Secretário de Finanças, Eduardo Gomes de Sá Júnior
e a Controladora Interna, Francisca Aldelania do Nascimento, para juntos conduzirem a
Audiência Pública referente a prestação de contas do Primeiro Quadrimestre do exercício
de 2021 do Executivo Municipal, conforme convocação publicada no Portal da
Transparência e em outras mídias sociais. O Prefeito foi encarregado para explanar os
dados e a respectiva prestação de contas do Executivo Municipal, demonstrando todos os
índices do Primeiro Quadrimestre do exercício de 2021. Argumentou que foi apurado de
disponibilidade financeira nas contas bancárias do município o valor de R$ 4.803.432,22,
que o município recebeu a título de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria o valor
de R$ 344.589,32, Transferências Corrente o valor de R$ 14.906.346,79 e Receitas de
Capital o valor de R$ 228.419,49. Expos que o Poder Executivo no 1º Quadrimestre do
exercício de 2021 empenhou o valor de R$ 25.180.131,72, despesa liquidada no valor de
R$ 11.560.900,38 e a despesa paga foi de R$ 10.920.335,39, observando que conforme
demonstrado resta de despesa a pagar o montante de R$ 640.564,99. Alegou que o índice
de Despesa Total com Pessoal foi de R$ 24.316.536,10. Asseverou que o total com
pessoal do Poder Executivo não deve ultrapassar 54% da receita corrente liquida
arrecadada no exercício. Desta forma o índice apurado da DTP foi de 50,95% do valor
acumulado dos últimos 12 meses. Apresentou, a DTP do 3º quadrimestre do exercício de
2020 que foi de 51,63%, ou seja, houve uma redução de 0,68%. Analisou que as unidades
que mais contribuíram para a despesa com pessoal foram a Secretaria de Educação e o
Fundo de Saúde com 42,01% e 36,88%, respectivamente, do montante total. Citou que o
valor da Receita Corrente Liquida do município de Jatobá apurada no 1º quadrimestre do
exercício de 2021 foi de R$ 47.725.491,33. Os limites constitucionais legais apurados das
receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino – MDE e dos índices
de aplicação em educação e do Fundeb também foram analisados. Registrou-se que o
índice mínimo de aplicação das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento
do Ensino com Educação foi de 20,10%, no montante de R$ 1.784.508,72. Obtendo o
índice mínimo de aplicação das Receitas do FUNDEB na Remuneração do Magistério
com Educação Infantil e Ensino Fundamental em 72,42%, no montante de R$
2.329.210,36. Quanto ao índice mínimo de aplicação das Receitas de Impostos nas
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas foi percebido 18,91%, no
montante de R$ 1.679.188,91. Foram apresentados os recursos recebidos da União e
outros recursos do SUS, por ocasião da pandemia, sendo receitas exclusivas de R$
60.000,00/mês, e para aplicar na Atenção básica R$ 1.123.428,24. Foi ressaltado que tais
valores das receitas como das despesas relacionadas a Covid-19, e ainda, diversas outras
informações da pandemia, podem ser acessadas junto ao Portal da transparência do
Município de Jatobá, de forma bem didática, já em sua página inicial. Após outras
explanações houve uma pequena observação por parte do vereador Éder Rodrigo, nada
mais havendo a ser tratado, foi encerrada a audiência, lavrada a ata e depois assinada
pelos presentes.

