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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA (METAS FISCAIS) - I QUADRIMESTRE 2020  

 
                                Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, foi disponibilizado no 

site da Prefeitura Municipal de São Jerônimo (https://www.saojeronimo.rs.gov.br/) à 
apresentação da Audiência Pública ref. ao I quadrimestre de  2020 em vídeo, assim como 
foi disponibilizado até o dia 28/05/2020 às 14h,  o endereço de e-mail 
(c.contabilidade@saojeronimo.rs.gov.br), para receber os questionamentos e dúvidas 
da população em relação aos resultados obtidos. Até o momento do encerramento 
desta Ata não havia nenhum questionamento em relação a Audiência.  Nos SLIDES de 
apresentação da Audiência, foram demonstrados a receita corrente e a despesa com 
pessoal. Foram apresentadas ainda, por item, cada uma das receitas, como tributária, 
de contribuições patrimoniais, serviços e transferências correntes, além das receitas de 
capital e intra – orçamentárias, demonstrando o total arrecadado. Ainda foram 
demonstradas as realizações das metas bimestrais de arrecadação, destacando as 
principais receitas arrecadadas assim definidas como: IPTU; FPM E ICMS, bem como 
foram demonstradas as despesas com pessoal e gastos orçamentários com 
especificação anual comparando os anos 2018, 2019 e 2020. Em seguida, foram 
demonstrados os percentuais de repasse constitucional nas áreas da saúde e educação. 
Ficando esclarecido que estes resultados fiscais seguem a obrigação legal da 
Administração Pública de divulgar e disponibilizar os resultados obtidos, confrontando 
– se receitas e despesas no período avaliado. Fazendo Referência que estes resultados 
apresentados em vídeo da Audiência Pública estarão disponibilizados no SITE do 
Município no endereço: www.saojeronimo.rs.gov.br, no link próprio já existente em 
ambiente Virtual. Devido a necessidade de adaptação à nova realidade decorrente da 
Pandemia do Covid-19, e conforme orientação do Boletim Técnico 160/2020 da DPM 
que presta serviço de Consultoria para o Município, adaptamos a apresentação da 
Audiência em Vídeo para os munícipes poderem acessar e acompanhar as Metas Fiscais.  
Sendo o que tínhamos até o momento encerra –se a presente ATA. 

São Jerônimo, 29 de maio 2020. 
Governo Municipal 

 

http://www.saojeronimo.rs.gov.br/
https://www.saojeronimo.rs.gov.br/
mailto:c.contabilidade@saojeronimo.rs.gov.br

