ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA, EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO
9°, § 4°, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N° 101/2000 (LEI
DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ESPECIFICAMENTE PARA
DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS
METAS FISCAIS DO 3° QUADRIMESTRE DO ANO DE 2017.
Às catorze horas, do dia trinta do ano de dois mil e dezessete,
no plenário da Câmara Municipal de Jarinu, realizou-se Audiência
Publica, em cumprimento ao Art. 9°, § 4° da Lei Complementar Federal
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), Audiência específica para
demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do 3°
quadrimestre do ano de 2017, (Janeiro à Dezembro). A convocação para
a Audiência foi publicada no jornal “Gazeta Regional”, na data de 20 de
janeiro de 2017. Estiveram presentes os Senhores Vereadores, Vereador
Clovis Calixto (Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças),
Vereador Edison Bego, Vereador Eremirton Paraíba, Vereador, Vereador
João Lorencini, Vereador Rodrigo Batistel.
O Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento Vereador
Everton Lorencini abriu a audiência agradecendo a presença dos
vereadores e dos presentes e passou a palavra ao Sr. Sandro, que
também saudou a todos, e falou da importância daquele momento, que
seria a apresentação dos números relativos ao 3º quadrimestre daquela
gestão, e passou a apresentar os quadros.
O Chefe de Departamento de Contabilidade da Prefeitura
Municipal Sr. Sandro Luís Cazela, Iniciou a apresentação agradecendo
ao Presidente da Câmara pelo espaço cedido para realização da
Audiência, Após saudar os Vereadores presentes e a população, passou
a expor detalhadamente um a um todos os assuntos pertinentes.
Começou a apresentação falando da parte legal que rege a Audiência
Publica que a Audiência é relativa ao 3° quadrimestre de 2017, conforme
estabelecido no § 4 do Art. 9° da Lei de Responsabilidade Fiscal, O qual
determina que o Poder Executivo Demonstrará e avaliará o cumprimento
das metas fiscais e seguridade fiscal de cada quadrimestre. Falou que os
números eram originários relatórios do Departamento de Contabilidade
da Prefeitura Municipal de Jarinu, a apresentação foi feita na forma de
slaides e o primeiro quadro apresentado foi à previsão de arrecadação
da receita, no qual foi previsto R$ 102.272.000,00 composta por transfere

Praça Francisco Alves Siqueira Jr., 111 – CEP: 13240-000 – Jarinu SP
Telefones: (11) 4016-8200

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA, EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO
9°, § 4°, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N° 101/2000 (LEI
DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ESPECIFICAMENTE PARA
DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS
METAS FISCAIS DO 3° QUADRIMESTRE DO ANO DE 2017.
ncias correntes que foi de R$ 72.746.590,99 71,13%, Receitas
Tributarias de R$ 33.689.574,34 32,94%, Receitas de Capital de R$
1.135.000,00 1,11%, Outras Receitas Correntes de R$ 4.173.921,56
4,08%, Receitas de Serviços R$ 190.535,33 0,19%, Receita Patrimonial
R$ 770.709,08 0,75%. O Sr. Sandro deu ênfase para guardar bem o
valor previsto, que mais a frente vamos comparar com o valor
arrecadado.
O quadro seguinte foi o de Comparativo das receitas
arrecadadas com a prevista onde o arrecadado ficou no valor de R$
100.026.750,02, sendo 97,81 % do total previsto, originando uma
diferença a menor de R$ 2.245.249,98.
Onde sua composição ficou assim R$ 63.643.945,57 de
transferências correntes, R$ 28.439.665,74 de receita tributária, R$
5.429.460,48 de Outras Receitas Correntes, R$ 314.692,80 de Receita
Patrimonial, o Sr. Sandro disse que esse grupo de receita são os
rendimentos de aplicações financeiras, R$ 48.561,88 de Receita de
Serviços, o Sr. Sandro disse que aqui estão as taxas de cemitério.
Entre as Receitas Tributarias mais significante está o IPTU que
arrecadou R$ 10.583.319,97 que em comparativo com ao previsto
arrecadou R$ 3.716.000,38 a menor, e o ISSQN arrecadou o valor de R$
10.330.948,31, arrecadando R$ 34.587,05 a menos que o previsto, o
Total do grupo de Receitas Tributarias arrecadou R$ 28.439.665,74 no 3º
quadrimestre de 2017, sendo a diferença a menor de R$ 4.742.995,24
a menos que o previsto, gerando grande dificuldade na administração
deste governo.
Em seguida falou com relação às transferências da União, entre
as Transferências da União está o F.P.M arrecadou R$ 13.410.166,96, e
as transferências do SUS arrecadou R$ 2.407.028,49, e as
transferências do FNDE arrecadou R$ 3.629.736,38, o total arrecadado
com transferências da união no 3º quadrimestre de 2017 foi de R$
21.550.418,18, comparando com o arrecadado valor ficou R$ 239.226,16
a menor que o previsto.
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Entre as Transferencias do Estado o item mais significativo está o
ICMS que arrecadou R$ 18.381.415,78, outro item das transferências
estaduais é o IPVA que arrecadou R$ 3.264.647,49, e que o grupo
transferências do estado arrecadou R$ 638.619,62 a maior que o
previsto. Assim dando um balanço entre o que arrecadou a menor com
as receitas tributarias.
E a Transferencia do FUNDEB que arrecadou R$
16.459.102,29, comparando com o previsto arrecadou R$ 639.102,29 a
maior.
Outro Item explanado pelo sr. Sandro foi o das Outras Receitas
Correntes que arrecadou a menor um valor de R$ 1.387.684,74, em
comparação com o previsto., salientou que esse valor foi referente ao
PREFIS (Programa de Recuperação Fiscal) Anistia tributaria que foi
realizada no final de 2017.
O proximo quadro falou das receitas arrecadadas que totalizou
a quantia de R$ 100.026.750,02, lembrando que o valor arrecadado a
menor foi de (R$ 2.245.249,98).
O próximo quadro foi o de Despesa Fixada, sendo apresentado
que para a Câmara Municipal foi Orçado uma despesa de R$
3.352.000,00, e para Prefeitura de R$ 98.920.000,00, totalizando o
mesmo valor estimado das receitas R$ 102.272.000,00.
O próximo quadro foi um gráfico que no comparativo da
despesa onde o Valor de Despesa Liquidado foi de R$ 107.822.026,00, e
a receita arrecadada no período foi de R$ 107.822.026,00 deu um déficit
de R$ 7.795.275,98.
Dentro do Grupo de Despesa o mais significativo é o Pessoal e
Encargos que teve uma despesa liquidada de R$ 57.431.099,81, Outras
Receitas Correntes R$ 47.108.807,26, Amortização e Juros da Divida R$
1.201.197,90, e Investimentos de R$ 2.080.921,03.
Agora o Sr. Sandro deu início ao Relatório da Gestão Fiscal que
conforme Art. 54 e 55 da LRF preve que deverá conter comparativo com
os limites de que trata esta Lei Complementardespesa total com pessoal.
O Sr Sandro disse que o valor da receita corrente liquida no período foi
de R$ 97.876.326,47 e o valor gasto com pessoal foi de R$
55.622.781,24, totalizando um gasto de 56,83% ficando acima do Limite
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prudencial, porem bem abaixo do estabelecido por Lei que e de 54%.
O quadro que passou a apresentar agora é Aplicação obrigatória
do Ensino, que aplicou um montante de R$ 24.207.989,81
correspondendo a 31,11 %, aplicando.
A Receita do Fundeb foi de R$ 16.498.528,79, aplicou o valor de
total 100,00%, e R$ 13.771.967,96 com o Magistério aplicando assim
83,47 %, portanto atendendo a legislação.
A saúde aplicou R$ 28.750.417,5800 com recurso próprio
correspondendo a 36,95 %, aplicando assim acima do mínimo exigido
pela legislação, e a aplicação com recursos do SUS foi de R$
2.950.417,58, totalizando o gasto com saúde de R$ 31.701.887,58.
O quadro agora é o dos Restos a pagar, que no inicio do ano
tinha um valor de R$ 16.438.808,95, e foi pago R$ 7.095.869,80, e
cancelados para inclusão no parcelamento do INSS R$ 3.323.914,70,
sobrando um valor de restos processados de R$ 6.019.024,45,
somado com os restos que não tinha empenho e que agora está
empenhado de R$ 1.811.356,75, o Valor dos restos a pagar de curto
prazo ficou de R$ 7.830.381,20.
O quadro agora é o da divida fundada, foi pago neste
quadrimestre R$ 895.378,61, e o valor inscrito em divida ativa neste
momento é de R$ 33.834.312,27, restando um saldo de R$
32.182.045,97 de divida a longo prazo.
Sendo composta por parcelamento INSS e Operação de Crédito
Pro Vias.
O total da Divida somando os valores a curto prazo e alongo
prazo no dia 31 de dezembro é de R$ 40.012.427.17.
O Sr. Sandro finalizou a apresentação e abriu a palavra aos
vereadores para perguntas, como ninguém tinha perguntas foi encerrada
audiência.
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