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Vivendo melhor com um novo tempo 
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1 ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 27 DE SETEMBRO DE 2013, EM 
ATENDIMENTO AO ARTIGO 9° DA LRF 101/2000 — 2° QUADRIMESTRE DE 
2013. 
Aos vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil e treze, no horário das dezesseis 
horas e trinta minutos, no prédio da Câmara Municipal de Pitangueiras, sito a Rua 
Espírito Santo n° 110 — Centro — Pitangueiras/SP, foi realizada a audiência pública para 
discutir a avaliação das metas do segundo quadrimestre de dois mil e treze, conforme 
convite previamente publicado em jornal no dia vinte e cinco de setembro de dois mil e 
treze e na página eletrônica oficial da municipalidade para conhecimento da população 
sobre o local e o tema a ser tratado. A audiência foi divulgada ainda em todos os prédios 
públicos do município, onvidando todos os servidores p " icos a participarem. 
Utilizando-se de equi ento de projeção de imagens ligado a notebook, e sob a 

lic 

coordenação do Consultor de Contabilidade Pública da Empr 	GOVBR, o Senhor 
Ricardo Rocha de Azevedo, contratado pela prefeitura, agua u alguns minutos para 
dar início à apresenta ão. Com  a chegada dos participantes, á audiência deu-se início 
por volta das deze is horas e cinquenta minutos, com a apresentação da prestação de 
contas referénte segu o  •  uadrimestre de dois mil e treze. Iniciahilente foram 
apresentadas as 1 islaçõe 	e déterminam 	Executivo emonstre e 
avalie o cumprimento das scais de c qua em audiência pública. 
Seguindo expondo os va res aas receitas r bidas e das espesas realizadas no 
período, fazendo uma aná ise dos últimos três anos e ainda a volução das principais 

retaria, como também o resultado orçamentário por unidade 
estre encerrou-se com superávit orçamentário. Apresentou 
rim to das m ' fiscais; s do financeiro; evolução da 

receitas e os astos por se 
apresentand que o quadri 
ainda os qu dros de cum 
dívida ativa análise de er 
exercício. apresentação 
agosto de d is mil e treze , 
financeira, situação da dív -consolidada e„atendimento aos limites 1 ais de educação, 
saúde, tos com pessoal e ,E,LJNDEB,Fo_iapresentada ainda aos presentes a situação 
do muni ípio no CAUC, mostrando que o município encontra-se rigorosamente em dia 

sentação, foi aberta a palavra aos presentes 
pós todos se manifestarem, eu—se por 

resentes assinaram a jista de pres ça e o 
s ficou responsável por elaborar a ata, tAl qu reunião. 
ue arquivada junto com a lista de prese ça assiifada por todos 

is 
dividamento. Expi. s também projetos ern andamento no 
nostrou aos presentes qual a e 1 situação do município em 
com a apresentação de dados de receitas, espesas, posição ee 

com as prestações de conta Após a apr, 
para que questionassem e se manifestasse 
encerra a pr  a  e reunião, onde todos os 
coordenado 	• • 
Assim, a presen 
os presentes. 
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AUDIÊNCIA PÚBLICA 

Artigo 9°, § 4° da LC n° 101 de 04/05/2000. 

AVALIAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 
2° Quadrimestre 2013 
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