ATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM AUDIÊNCIA PÚBLICA DO 1º QUADRIMESTRE DO
ANO DE 2.018
21/05/2018 – 18h30 – Reunião Ordinária
Ata da Audiência Pública realizada em vinte e um de maio do ano de dois mil e dezoito às 18H30,
realizada na Câmara Municipal de Lençóis Paulista referente à prestação de contas conforme o
Demonstrativo da Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde do primeiro quadrimestre do ano
de dois mil e dezoito. É aberta a palavra pelo Presidente da Câmara, Sr. Manoel dos Santos Silva e é
iniciada a apresentação por Ricardo Conti Barbeiro, Secretário de Saúde informando que as Ações e
Serviços Públicos de Saúde (despesas liquidadas) acumuladas do primeiro quadrimestre têm o valor de
R$ 16.471.135,66 (dezesseis milhões, quatrocentos e setenta e um mil, cento e trinta e cinco reais e
sessenta e seis centavos) e as Receitas de Impostos tem o valor de R$ 49.390.370,17 (quarenta e nove
milhões, trezentos e noventa mil, trezentos e setenta reais e dezessete centavos) com o percentual de
aplicação de 33,35% (trinta e três vírgula trinta e cinco por cento), cumprindo as exigências da Lei
Complementar nº 141. Foram também apresentados os Gastos com Recursos do Governo Federal que
acumulam no primeiro quadrimestre o valor de R$ 5.217.689,04 (cinco milhões, duzentos e dezessete
mil, seiscentos e oitenta e nove reais e quatro centavos), os Gastos com Recursos da Legislação
Estadual R$ 10.421,52 (dez mil, quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos) e não
tivemos Gastos com Recursos da Legislação Municipal neste quadrimestre, sendo assim perfaz-se o
total das despesas liquidadas nas subfunções da Função 10 – Saúde, o valor R$ 21.699.246,22 (vinte e
um milhões, seiscentos e noventa e nove mil, duzentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos).
Explanou ainda sobre as Receitas Vinculadas a Saúde – Município, tendo acumulado no primeiro
quadrimestre pelo município o valor de R$ 7.486.777,04 (sete milhões, quatrocentos e oitenta e seis
mil, setecentos e setenta e sete reais e quatro centavos) e pelo Estado/União o valor R$ 4.480.985,26
(quatro milhões, quatrocentos e oitenta mil, novecentos e oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos),
perfazendo um total de 11.967.762,30 (onze milhões, novecentos e sessenta e sete mil, setecentos e
sessenta e dois reais e trinta centavos) de Receitas Específicas da Saúde. Sendo entendido pelos
Senhores Vereadores presentes, o Sr. Ricardo encerrou a apresentação agradecendo a todos. Eu Renato
Baragati Cassini redigi a presente Ata que será assinada pelas autoridades, vereadores e presentes
conforme abaixo:…………………………………………………………………………………………..
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