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ATA AUDIENCIA PUBLICA MUNICIPAL DE CARANDAI/MG, PARA 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2016 E 
DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2017 DO EXECUTIVO MUNICIPAL E 
DA SAUDE. 
 
Aos dezoito dias do mês de julho de dois mil e dezessete, às dezoito horas 
e cinco minutos no plenário da Câmara Municipal de Carandaí, em 
atendimento ao parágrafo 4º do art. 9º da LRF e em atendimento a Lei 
complementar 141 art. 36 de 13 de janeiro de 2012. Realizou-se a 
Audiência Pública com a finalidade dos representantes do Executivo 
Municipal e representante da Secretaria de Saúde apresentar o 
cumprimento das metas fiscais do último quadrimestre de dois mil e 
dezesseis e o primeiro quadrimestre de dois mil e dezessete. Estiveram 
presentes, a Srª Adriana Maria do Couto, controladora interna, o Sr Rogério 
de Sousa Barbosa Chefe de gabinete, bem como demais supervisores dos 
Setores da Prefeitura Municipal e demais Munícipes. O Sr Rogério, Chefe 
de Gabinete, cumprimentou a todos os presentes e pediu que ficassem de 
pé para ouvir o Hino Nacional e em seguida passando a palavra à Sra. 
Adriana  iniciou a explanação sobre metas fiscais do Municipio de Carandai. 
Demonstração e Avaliação do Cumprimento da execução orçamentária, 
índices constitucionais e disponibilidade. Apresentando as ações e 
montantes aplicados na Educação. Começando a sua explanação pelo 
relatório geral da Educação, continuação das reformas e conclusão das 
mesmas, nas Escolas Municipais, revisão e manutenção da parte elétrica e 
de informática em todas as escolas, capacitação de professores do TGD 
com certificados, investimento com a formatura da educação infantil EJA, 
relatório da merenda escolar com atendimento as 17 escolas municipais, 
totalizando aproximadamente 3100 alunos, valor investido R$167.176,21. 
Visita técnica da nutricionista verificação e orientação no manuseio e asseio 
de alimentos, formação para conselheiros para alimentação escolar e 
nutricionista escolar, capacitação das auxiliares de serviços gerais, pela 
nutricionista com certificados palestras nutricional para os alunos sobre 
alimentação. Gastos com alimentação escolar no primeiro quadriênio 2017 
com atendimento das 17 escolas com aproximadamente atendendo 3040 
alunos valor investido R$ 72.328,76. Passando a demonstração das ações 
do departamento de obras. Realização de pintura de meio fio, preparação 
para o carnaval execução dos serviços de pintura no Parque de Exposição, 
construção de uma ponte de madeira provisória no Bairro Praia, limpeza em 
geral como capina e roçada. Estudos de levantamentos das situações das 
construções da UBS, com objetivo de prosseguir com a execução das 
obras; estudos de levantamento das situações dos loteamentos e do 
parcelamento do solo em geral, objetivo de iniciar as regularizações 
fundiárias constante no plano de governo; manutenção de estradas rurais, 
manutenção de pontes de madeira na zona rural. Firmamento de diversas 
parcerias com outros municípios para melhoria das estradas e construção 
de pontes nos limites destes; manutenção de algumas ruas e praças 
calçadas. Principais ações do departamento de agricultura realizadas; 
inspeção Sanitária de Produtos derivados do leite nos Laticínios, inspeção 
Sanitária “ante” e “post mortem” de animais destinados ao abate nos 
abatedouros, Inspeção Sanitária nos Entrepostos, ovos, embutidos e 
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defumados. Orientação de regularização ambiental, Confecção de 
documentos (Relatórios, Declarações e Pareceres) referentes às questões 
ambientais no Município. Cadastramento de produtores rurais emissão de 
notas fiscais de produtores e outros na Receita Estadual (SIAT), 
recolhimento de talonário próprio dos produtores rurais. Processamento dos 
cadastros de imóveis no INCRA, Emissão da Certidão de Cadastro de 
Imóveis Rurais. Apresentação das atividades Assistência Social no período; 
Cinema na Praça; Palestra sobre Os malefícios e a ilegalidade do comercio 
e consumo de drogas; Seminário as organizações do SUAS; Seminário 
Direito ao Trabalho e a profissionalização; Café com donas de casa CEMIG; 
Café em homenagem a mulher; Reestruturação da equipe da Casa Lar e 
adequação do horário de trabalho; Implantação do PPP (Projeto Político 
Pedagógico) na Casa Lar; Capacitação dos atores da política publica de 
assistência social, Reunião com o INSS de Barbacena para atualização e 
alinhamento do acesso ao BPC; Adequação das equipes de referencia do 
CRAS, CREAS e Casa Lar; Atualização dos equipamentos permanentes do 
Departamento de Assistência Social, (computadores, impressoras, 
mobiliário, etc.). Apresentação das varias atividades do departamento de 
Esporte inicia-se Copa Carandaí categoria de base, apoio a 3º Etapa 
Freedom da Igreja Presbiteriana, apoio a Tarde de lazer na quadra da 
Ponte Chave, jogos Escolares de Minas Gerais, trilhão e passeio Ciclístico 
de Mountain Bike, amistosos de Futsal contra a cidade de Mercês, futebol 
solidário, corrida movimente-se. Iniciaremos agora a explanação da 
contabilidade com o Relatório de Demonstração e Avaliação do 
Cumprimento da execução orçamentária, índices constitucionais e 
disponibilidade financeira. São instrumentos de transparência da gestão 
fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios 
eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes 
orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o 
Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão 
Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos. Os dados são 
originários do Relatório Resumido da Execução Orçamentária e do 
Relatório de Gestão Fiscal, As receitas arrecadadas de Janeiro a Dezembro 
de 2016, nestas compreendidas as Receitas Correntes, Intra e de Capital, 
totalizaram R$ 59.300.353,48 (cinquenta e nove milhões, trezentos mil, 
trezentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos). Com este 
montante, o Município encerrou o terceiro quadrimestre com uma realização 
de 81,23% da previsão inicial. As receitas de Transferências Correntes 
totalizaram o montante de R$ 51.236.563,37. O Fundo de Participação dos 
Municípios - FPM contribuiu com R$19.958.606,19 O ICMS apresenta valor 
de R$ 11.934.798,54, segundo item mais significativo das Transferências 
Correntes. Despesas com pessoal ficou em 60,00% (sessenta por cento) da 
receita corrente líquida. Os gastos com pessoal nos últimos 12 meses foram 
de R$ 23.976.923,49 valor que corresponde a 44,49% da receita corrente 
líquida do município. As despesas com Pessoal e Encargos Sociais, que 
sempre se apresenta como o item mais significativo no conjunto das 
despesas, se manteve, em relação à Receita Corrente Líquida dos últimos 
12 meses, absolutamente dentro dos limites legais, demonstrado. Despesas 
e manutenção com a educação o montante de R$ 9.850.288,36, 
correspondendo a 25,57% das Receitas de Impostos e Transferências, que 
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foi na ordem de R$ 38.525.171,33. Despesas de pessoal com recursos do 
FUNDEB no montante de R$ 6.512.681,36, correspondendo a 66,07% com 
a remuneração do pessoal do magistério da educação básica dos recursos 
recebidos do FUNDEB, que foi na ordem de R$ 9.857.427,50. Despesas 
com serviços de saúde atingiram até dezembro de 2016 o montante de R$ 
11.841.560,37 que corresponde a 30,74% da Receita de Impostos e 
Transferências Constitucionais e Legais - R$ 38.525.255,18. Verifica-se 
cumprida a obrigatoriedade constitucional de aplicação do mínimo de 15% 
estabelecido no Art.77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
Emenda Constitucional n°29/2000. Restos a pagar de 2016 ativo 
disponíveis Caixa e Bancos R$ 9.394.759,8. Passivo consignado e 
pagamentos no exercício, Restos a Pagar Processados R$ 3.935.433,96 
restos a pagar não processados R$ 519.863,79, total R$ 4.455.297,75. O 
saldo da dívida consolidada apurada até o 3º Quadrimestre acumulado de 
2016 atingiu o montante de R$ 6.809.200,87. As receitas arrecadadas de 
Janeiro a Abril de 2017, nestas compreendidas as Receitas Correntes, Intra 
e de Capital, totalizaram R$ 18.672.552,80 (dezoito milhões seiscentos e 
setenta e dois mil quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos). 
Com este montante, o Município arrecadou aproximadamente no primeiro 
quadrimestre 26,61%da previsão inicial. As receitas de Transferências 
Correntes totalizara montante de R$17.736.713,64. O Fundo de 
Participação dos Municípios FPM contribuiu com R$6.266.811,49. O ICMS 
apresenta valor de R$ 3.913.437,40, segundo item mais significativo das 
Transferências Correntes. Despesas com pessoal em 2017 é importante 
lembrar que o Município cumpriu os dispositivos constitucionais que 
estabelece os limites das despesas a serem despendidos com o 
funcionalismo público em 60,00% (sessenta por cento) da receita corrente 
líquida. Os gastos com pessoal nos últimos 12 meses foram de R$ 
24.662.050,79 valor que corresponde a 45,58% da receita corrente líquida 
do município. As despesas com Pessoal e Encargos Sociais, que sempre 
se apresenta como o item mais significativo no conjunto das despesas, se 
manteve, em relação à Receita Corrente Líquida dos últimos 12 meses, 
absolutamente dentro dos limites legais. As transferências para manutenção 
e desenvolvimento do ensino. Conforme Art. 212 da Constituição Federal o 
montante de R$ 3.509.389,88, correspondendo a 26,69% das Receitas de 
Impostos e Transferências, que foi na ordem de R$ 13.147.065,07. 
Despesa de pessoal com recursos FUNDEB o montante de R$ 
2.264.061,76, correspondendo a 66,17% com a remuneração do pessoal do 
magistério da educação básica dos recursos recebidos do FUNDEB, que foi 
na ordem de R$ 3.421.278,54. Despesa com ações e serviços de saúde.  
Os gastos com saúde atingiram até abril de 2017 o montante de R$ 
4.186.566,26 que corresponde a 31,84% da Receita de Impostos e 
Transferências Constitucionais e Legais R$ 13.147.065,07. Verifica-se 
cumprida a obrigatoriedade constitucional de aplicação do mínimo de 15% 
estabelecido no Art.77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
Emenda Constitucional n°29/2000. Ativo disponível R$ 11.331.757,76. 
Passivo consignado pagamento no exercício: Restos a Pagar Processados 
R$ 3.511.679,09 Restos a Pagar Não Processados R$ 111.689,93. Total R$ 
3.623.369,02. A situação econômica financeira e a manutenção do 
equilíbrio fiscal do Município de Carandaí. Em ato contínuo a Senhora 
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Magali, supervisora do Departamento de Saúde , começou sua explanação 
apresentando os gastos da saúde 3º quadrimestre de 2016. Valor gasto em 
Vigilância em Saúde: R$ 96.103,91; Valor Gasto em Atenção Básica (PAB): 
R$ 800.995,60; Valor Gasto em Vigilância Sanitária: R$ 12.336,31; 
Farmácia de Minas: R$ 11.519,00; Programa Saúde em Casa R$4.341,50; 
Compra de Equipamento Médico R$ 118.517,00. Construções de UBS’s 
valor gastos R$ 429.770,18, atividades na atenção básica forma realizadas 
consultas pré-natal, aferições de pressão arterial, medições de glicemia 
capilar, curativos simples e procedimentos odontológicos. Foram feitas no 
total de 15.642 visitas domiciliares das ACS e ACE (Agentes Comunitários e 
de Endemias). Eventos outubro rosa, palestram sobre a mulher século XXI, 
conquistas e desafios em parcerias CRAS e UBS. Ação valorização da 
mulher, 2ª caminhada Rosa, parceria com a CDL de lenços de cabelo para 
o hospital Mario Penna. Mobilização nas UBS de 10 a 14 de outubro voltada 
para a saúde da mulher, com mutirões de preventivos e mamografias, Foi 
realizada ação educativa na Escola Estadual Deputado Patrus de Souza 
abordando o tema DST, métodos contraceptivos e gravidez na adolescência 
para todos os alunos,  palestras sobre atividades corporais nas UBS 
ministradas pela supervisora do departamento de Esportes, PitStop radio 
clube FM 95,9, com participação da Saúde orientando sobre a saúde da 
mulher, agendamento de mamografia na faixa etária de 50 a 69 anos. 
Valorização da beleza mulher com as empresas Avon, Natura, O Boticário, 
e consultoras independentes Mary Kay. Palestra de combate ao tabagismo; 
Capacitação dos profissionais da saúde para campanha de vacinação da 
poliomielite Comabate ao Aedes aegypti  no cemitério paroquial e parque 
das Palmeiras Sala de espera com orientação na prevenção do câncer de 
prostata; preveção das doenças sexualmente transmissíves nas escolas e 
salas de espera(HIV, Sífilis e hepatites); Capacitação para profissionais na 
prevenção de sifilis; Semana nas escolas de Saúde pela Vida. 
Atendimentos na Farmácia Básica Municipal, inspeções e palestras 
realizadas na vigilância sanitária, Destas inspeções, 137 foram realizadas 
em estabelecimentos que oferecem serviços de alimentação, como bares e 
restaurantes demais atividade na área de epidemiologia. Valores investidos 
em procedimentos. Encerro dizendo que todo o material da apresentação 
se encontra a disposição de todos para consulta na Secretaria Municipal de 
Saúde no seu horário de funcionamento. O chefe de gabinete abriu a 
palavra ao publico e não tendo nada mais a tratar agradeceu a todos e deu 
por encerrado a Audiência Publica. Diante disto lavrei a presente ata que 
vem por mim assinada, Selma Regina de Melo Rezende, junto à lista de 
presença. 

 
 
 
 
 
 

 


