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('~:. iesllOnsável: -. . .~ _ A..I\IIESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICÉM, Estado de São
, pôr seus Membros que ao final assinam;

DISPÕE SOBRE O RELATÓRIO DA COMISSÃO
DE ORÇAMENTO E FINANÇAS REFERENTE A
2a AUDIÊNCIA PÚBLICA DO ANO DE 2014.

CONSIDERANDO a realização da 2a Audiência Pública do ano
de 2014, realizada pela Comissão de Orçamento e Finanças, em 26/05/14,
em obediência à Lei Complementar 101 de 04/05/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal);

CONSIDERANDO o Relatório apresentado pela referida
Comissão dentro do prazo legal, de conformidade com o Artigo 59- parágrafo
7°, do Regimento Interno.

CONSIDERANDO o Relatório apresentado pela referida
Comissão dentro do prazo legal, de conformidade com o Artigo 59- parágrafo
7°, do Regimento Interno.

FAZ SABER que ela apresentou e o Plenário aprovou a
seguinte

RESOLUÇÃO:

ARTIGO 1°_ Fica aprovado e fazendo parte integrante desta, o
Relatório da Comissão de Orçamento e Finanças, da Câmara Municipal de
Icém, referente à 2a Audiência Pública do ano de 2014, realizada em
26/05/14 em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal relacionada ao
cumprimento das Metas Fiscais do 1° quadrimestre do Executivo Municipal de
Icém do ano de 2014.

ARTIGO 2°_ Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

~ Icem, 16 de junho de 2014.

ROGÍ~RA .J MÁRCIO JOSÉ
Presidente'
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Primando sempre pela transparência de seus atos, ciente das atribuições que lhes
são conferidas em Lei e atenta às aplicações da . Lei de Responsabilidade Fiscal, a
Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal de Icém, considerando a
realização da 2a Audiência Publica do ano de 2014, em 26 de maio de 2014, apresenta
para apreciação desta Edilidade o seguinte relatório:

(

\

Na presença de vários integrantes. desta municipalidade, foram ouvidos os
representantes do Executivo nas Divisões Municipais de Finanças e Administração,
Saúde, Educação, Assistência Social, Esporte, Cultura, Turismo, Meio Ambiente,
constatando-se na oportunidade a ausência dos representantes do Setor Jurídico e
Divisão Municipal de Obras, sendo que estes dois últimos não compareceram mas
enviaram os respectivos relatórios.

Para fins de instrução da 2a Audiência Pública a Comissão de Orçamento e
Finanças, protocolou na Prefeitura um requerimento em 08/05/14 pedindo:

• relação de cargos de provimento em comissão ocupados e vagos, contendo
horários de trabalho e valor pago;

• relação de todos os processos Iicitatórios: tomada de preços, convites, pregão,
enexigibilidade e chamada publica; contendo objeto do contrato, modalidade
licitatória, valor do contratado, local e data da publicação dos editais; no caso do
objeto de prestação de serviço como mão de obra (varrição e limpeza em geral), a
quantidade de funcionários;

• cópia da escala de plantões médicos, contendo data do plantão, profissional e
valor pago por cada plantão realizado;

• cópia do cardápio semanal, o que é servido pela cozinha piloto as escolas,
creches e unidades atendidas por esta cozinha;

Requerimento este não atendido pela s~ Prefeita, caracterizando-se uma total falta de
respeito pelo trabalho desenvolvido pela Comissão de Orçamento e Finanças e assim
sendo, considera-se que este fato dificultou a transparência desejada, tanto é que
nesse entendimento, providências deverão ser tomadas por esta Comissão.

Quanto aos demais questionamentos, todos conseguiram atender o objetivo da
Audiência.
Este é o re

16 de junho de 2014.

S VALVERDE
- relator


