
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CABO VERDE – MG, NO DIA 20 (VINTE) DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E 

DEZESSETE, NO HORÁRIO DAS DEZOITO HORAS. 

Aos vinte  dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, no horário 

das dezoito horas, no Salão Nobre “Luiz Ornelas de Podestá”, edifício 

próprio da Câmara Municipal, sito à Praça São Francisco nº 02, desta Cidade, 

reuniram-se a Senhorita Elvira Pereira Lemos, contadora da Prefeitura 

Municipal e Senhorita Vanessa Maria Alves, responsável pelo Controle 

Interno da Prefeitura Municipal, os Senhores Vereadores: Adriano Lange 

Dias, Clayton Ulisses de Paula, Juscelino Tereza, Luís Antônio Abílio, Luiz 

Carlos Ribeiro, Redno Alexandre da Silva, Roque Antônio Dias, Vanderlei 

Aparecido Braga e Vitor Espedito Megda, para realização da Audiência 

Pública, para demonstração do 3º quadrimestre de 2016, atendendo o que 

dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal e procede a leitura do Artigo 48 da 

referida Lei e diz que sua explanação será bastante técnica de números que 

através de documentos são enviados ao Tribunal de Contas de dois em dois 

meses e a cada quatro meses vêm a esta Casa apresentar esta mesma 

documentação aqui para os Senhores Vereadores.  Iniciando os trabalhos, a 

Senhorita Elvira diz que apresentará o resultado do período de  setembro a 

dezembro de 2016, informa que a meta de arrecadação foi a seguinte: receita 

prevista para o período de foi de dez milhões, cento e três mil, dois reais e 

oitenta centavos; a receita arrecadada neste período foi de nove milhões 

setecentos e dezenove mil, novecentos e trinta e três reais e treze centavos; 

as despesas pagas neste período chegaram a um valor de seis milhões, 

duzentos e noventa e um mil, quinhentos e oitenta e um reais e vinte e nove 

centavos; as despesas liquidadas foram de oito milhões, setecentos e sessenta 

e sete mil, setecentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos. 

Restando um saldo a pagar do ano de 2016 num valor de um milhão, cento e 

doze mil, seiscentos e noventa e sete reais e oitenta e três centavos, e um 

saldo a pagar dos anos de 2011 a 2015 num valor de setecentos e sei mil, 

quatrocentos e vinte e seis reais e noventa e um centavos. Diz ter apurado 

um superávit de novecentos e quarenta e seis mil, cento e trinta e cinco reais 

e quarenta e seis centavos. Diz que a primeira, segunda, terceira e quarta 

folhas são receitas que especificadas no resumo anterior, é tudo que foi 

arrecadado e o que foi realizado. A próxima folha no anexo IX demonstra a 

dívida fundada que ficou em três milhões, vinte mil, quatrocentos e quatro 

reais e quarenta e três centavos e com o valor que existe em banco 

descontado, esse valor cai para dois milhões, dezenove mil, quinhentos e 

nove reais e noventa e nove centavos. Lembra que a dívida fundada são 

parcelas realizadas em mais de doze meses, assim diz ter parcelamento de 

INSS num valor de dois milhões, novecentos e noventa e nove mil, 

quatrocentos e noventa e oito reais e dezoito centavos e dívida com a receita 

federal num valor de vinte mil, novecentos e seis reais e vinte e cinco 



centavos. No anexo X, demonstra os restos a pagar dos exercícios de 2011 a 

2015. Na página seguinte demonstra os valores que já foram pagos restando 

seiscentos e oitenta e três mil, trezentos e quarenta e três reais e noventa e 

um centavos. No anexo XIV demonstra todas as metas bimestrais que o 

Município se propôs ao Tribunal de Contas e ao seu Orçamento esta previsão 

orçamentária arrecada, diz que o ano foi fechado com uma arrecadação de 

vinte e cinco milhões, oitocentos e sessenta reais, trezentos e dezenove reais 

e cinco centavos, para uma previsão de vinte e oito milhões, seiscentos e 

setenta mil reais. Esclarece que o Tribunal recomenda que não se faça uma 

previsão muito alta, para que o Município não fique muito distante desta 

arrecadação, deve ser uma previsão coerente com a realidade do Município,  

e já faz dois anos que estão mantendo o mesmo valor e neste ano de 2016 

quase se arrecadou o valor orçado. As próximas folhas demonstram as 

receitas que compõem a saúde e o índice gasto, em 2016 foi gasto um 

percentual de 26, 83% (vinte e seis, ponto oitenta e três por cento), lembra 

que por Lei o Município deve investir 15% (quinze por cento). Na próxima 

folha demonstra os gastos com educação que por Lei diz que deve ser 

investido 25% (vinte e cinco por cento) de sua receita na educação e foram 

gastos 26,8% (vinte e seis vírgula oito por cento) em 2016. Na próxima folha 

está demonstrado o gasto com FUNDEB, que o gasto com professores em 

sala de aula, a Lei determina que sejam gastos 60%(sessenta por cento) do 

valor arrecadado com FUNDEB e foram gastos no ano de 2016 

71,62%(setenta e um vírgula sessenta e dois por cento). Diz que foram 

cumpridas todas a alíquotas que deviam ser cumpridas. Na próxima folha, 

no anexo I trata-se dos gastos com pessoal, onde o Município fechou o ano 

de 2016 com 51,88% (cinquenta e um ponto oitenta e oito por cento), ou seja, 

não se extrapolou ao final do ano o que é exigido por Lei. O anexo III 

especifica o que foi pago com pessoal, mês a mês, nos últimos doze meses. 

A última folha deste relatório demonstra todas as contas da Prefeitura e nos 

mostra que no dia 31 de dezembro de 2016, a Prefeitura estava com um saldo 

positivo de dois milhões, seiscentos e sete mil, quatrocentos e sete reais e 

setenta e oito centavos, diz que há mais recursos que o restos a pagar. Lembra 

que o Tribunal faz uma conta onde o Município não pode passar com um 

resto a pagar maior do que o saldo em caixa no bando, e este ano passou bem 

tranquilo. Diz que o que tinha para demonstrar era isso e trouxe ainda, uma 

documentação solicitada por alguns Vereadores desta Câmara, os quais 

demonstram todos os fornecedores com sus valores a receber 

individualmente, que trata dos restos a pagar definido em um milhão, cento 

e doze mil, seiscentos e noventa e sete mil e oitenta e três centavos. Diz que 

não há muitos fornecedores não, mais é a parte do INSS que ficou, diz que 

este INSS ainda não foi parcelado, diz que pendência judicial o Município 

não tem, ele está pagando uma que foi uma negociação com os professores, 

a qual já está quase terminando, diz que a Prefeitura está em dia com este 



pagamento, é um parcelamento feito em vinte e quatro vezes e já está quase 

terminando. O Vereador Adriano lembre ser uma pendência da Gestão do Sr. 

Claudinho Palma, o qual deixou de pagar e recaiu esta conta em cima da 

atual administração. Com relação a COPASA E CEMIG não há nenhum 

débito pendente, com direito a bônus da COPASA por pagar as contas em 

dia. Agora com relação a EMATER, já veio um representante desta empresa 

na Prefeitura e está sendo negociado os valores pendentes. O Vereador 

Roque pergunta se o INSS deste quadrimestre está pago. Elvira responde que 

não e que agora neste mês recolheu um pouco e ficou um pouco sem recolher. 

Roque diz para ele mesmo tendo o nome de dívida fundada, não deixa de ser 

dívidas do Município, mesmo já estando parcelada. Elvira diz que este valor 

de dívida fundada assusta, porque trata do montante total parcelado em 

sessenta meses. O Vereador Clayton diz que se pegarmos a dívida dos restos 

a pagar, e compararmos ao saldo em banco no dia 31 de dezembro de 2016, 

o Município possui saldo positivo em mais de um milhão. Elvira diz que é a 

forma apurada pelo Tribunal de Contas. Luiz Carlos Ribeiro diz que muitos 

destes valores especificados no relatório são valores vinculadas a 

determinadas obras. Elvira diz que sim, há contas vinculadas e que estes 

valores estão comprometido com a obra. Elvira diz que o Município teve 

muita sorte ao final do ano de 2016, porque vieram dois repasses de recursos 

de repatriação, foi o que salvou todos os Município da região, foi mais de 

um milhão de reais destinados ao nosso Município. O Vereador Roque diz 

ser uma avaliação difícil de fazer sobre os números apresentados, pois é 

muito técnico, mas confia no trabalho das Senhoritas Elvira e Vanessa que 

fizeram aqui hoje essa explanação. Elvira se coloca à disposição para que 

nas próximas Audiências possa apresentar alguns relatórios mais 

simplificados e de fácil entendimento, diz que apresenta estes que são 

enviados ao Tribunal de Contas por serem mais seguros. O Vereador Luiz 

Carlos diz que esta preocupação em solicitar documentações é para que tudo 

seja feito de forma transparente e não tem a intenção de prejudicar nada e 

nem ninguém, é tudo pelo bem de Cabo Verde, e através destes relatório 

ajudará no desempenho de fiscalização dos Vereadores. Elvira diz que na 

próxima Audiência já trará o que foi pago disso tudo.  O Vereador Vanderlei 

Aparecido Braga indaga a Senhorita Elvira como ela vê o nosso Município 

e pede para que ela faça um balanço dessa realidade. Elvira diz ser promissor 

porque está se conseguindo pagar, mesmo a dívida fundada sendo um valor 

alto, está sendo cumprido mensalmente, conseguiu-se baixar os gastos com 

pessoal, está se pagando os fornecedores da melhor forma possível e se 

continuar assim, cumprira todas as obrigações da forma que se está 

cumprindo, está pagando os Servidores em dia, um fator muito importante. 

Temos no Município dois consórcios de saúde, CISLAGO e CISMARPA, 

pagos em dia, o SAMU também pago em dia. O Vereador Vanderlei lembra 

que a dívida paga junto aos professores através de decisão judicial, poderia 



ter sido recorrida novamente pelo Município, mas o Prefeito Édson optou 

por pagar e arcou com este compromisso o qual está quase sendo findado. 

Nada mais havendo para tratar, para constar, o Sr. Presidente manifesta 

agradecimentos a Senhorita Vanessa pela atenção e realização desta 

Audiência Pública para demonstração de relatório do último quadrimestre de 

atividades  da Administração Municipal do ano de 2016, e diz ter sido uma 

explanação muito positiva onde ficou claro e demonstrado que a forma de se 

pensar é muito diferente do que realmente é, porque sabemos que muito se 

falou e trabalho em cima de um valor de dívida que o Município teria ao final 

da gestão e vemos hoje a positividade dos números aqui apresentados, 

conforme até o nobre Vereador Luiz Carlos já mencionou ser isso positivo 

para nossa população, e destas dívidas que aqui nos foram apresentadas 

inclusive INSS, nós sabemos que trata-se de uma herança que vem se 

arrastando ao logo de muitos anos e de muitos mandatos, então não trata-se 

de uma dívida exclusiva da gestão do Prefeito Édson, aumentou um pouco 

sim, mas trata-se de uma dívida assumida de gestores anteriores também, que 

também praticavam o parcelamento junto ao INSS, lembra que na ocasião 

quando assumiram a Administração, não conseguiram tirar a Certidão 

Negativa de Débitos, por conta da falta de negociação junto ao INSS, 

perderam recursos, os quais estão na justiça até hoje e hoje graças a Deus 

hoje estamos mantendo esta certidão. Fala dos percentuais legais a serem 

cumpridos anualmente na educação, saúde e com pessoal, os quais estão 

todos aplicados de forma positiva também, saúde e educação foi investido 

além do que a Lei determina, existem dividas sim, mas estamos até que numa 

situação favorável, devemos nos preocupar sim, porque o objetivo do 

administrador é um dia zerar estes débitos, se coloca à disposição no que dele 

precisarem e diz que esta Casa está aberta e daqui há alguns meses nós 

estaremos reunidos novamente para apresentação do 1º quadrimestre de 

2017. Agradece a presença de todos a mais esta Reunião de Audiência 

Pública Quadrimestral e encerra a presente. 
 


