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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO

cuMpRrMENTo DAS METAS FIscAIs Do 3'euADRrMEsrRE Do ExrRcÍcro
DE2O22 REALIZADA EM 24DE FEVEREIRO DE 2022.

Aos 24 vinte e quatro de fevereiro de 2022, nas dependências da Câmara Municipal,

às

10:00hs deu início, deu-se início à Audiência Pública de Demonstração e Avaliação do

Cumprimento das Metas Fiscais do terceiro Quadrimestre de 2021, Conforme Edital
publicado no Diário Oficial do Município, no Jornal a Cidade de Votuporanga e nos murais

da Câmara e Prefeitura Municipal do dia 2310212022. Os dados foram demonstrados,
avaliados e divulgados de acordo com as premissas estabelecidas nos anexos de metas fiscais
constantes da Lei de Diretrizes Orçamentiárias do exercício de 2021 e parágrafo 4o do artigo
9o, da

Lei de Responsabilidade Fiscal. A Audiência contou com as presenças do Sr.

Cesar

Barão Procópio, Contador da Prefeitura e demais que assinaram a lista de presença. O
Contador da Prefeitura Municipal, Cesar Barão Procópio, deu início a Audiência Pública
apresentando a pauta a ser tratada

e fazendo as explanações

demonstrando e avaliando o

cumprimento das metas fiscais do 3o Quadrimestre do ano de 2021 paru os presentes

e

especialmente pam a Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Contabilidade, após
agradecer os presentes deu início aos trabalhos, primeiramente

foi exposto todo o conceito

formal dos itens e valores avaliados durante a audiência. também

foi

esclarecido aos

presentes, os conceitos de resultado primrário, resultado nominal, receitas fiscais, despesas

fiscais, entre outros. Foi esclarecido também, que os valores apresentados se referiam ao ente

municipal, ou seja, abrangendo a administração direta e indireta do município. Em seguida,
avaliado o resultado primario obtido no terceiro quadrimestre de 2021, apurado na ordem de

R$ 1.355.379,30. Foi exposto que este valor foi resultado das seguintes operações:

neste

período (3". Quadrimestre) o ente municipal obteve uma receita bruta total na ordem de R$
20.665.669,53 que depois de efetuadas todas as deduções legais conforme legislagão, apurouse uma receita fiscal líquida no período, na ordem de R$ 20.042.259,07 sendo este valor a
base de receita para apuração do resultado primario em avaliação. Neste mesmo período

foi

apresentado que o município executou uma despesa bruta na ordem de R$ 18.741.946,88 e
que depois de efetuadas todas as dedugões legais igualmente definidas em legislagão, apurou-
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se uma despesa fiscal líquida no período, na ordem de

R$ 18.686.879,77 sendo este valor

a

base de despesa paÍa apuração do resultado primário do período em avaliação. Sabendo-se

que o resultado primário é a diferença apurada entre receita Íiscal líquida, deduzida da
despesa fiscal líquida, demonstramos que o resultado primario obtido no terceiro quadrimestre

de 2021 foi da ordem de R$ 1.355.379,30. Considerando que o resultado primrírio projetado
na LDO para o exercício de 2021 foi da ordem de RS

-

159.900,00, podemos observar que a

execução do quadrimestre ficou além daquela projetada para
considerarmos a movimentação de receitas

o

exercício. No entanto

se

e despesas fiscais do período de setembro

dezembro de 2021, iremos encontrar um déficit primário na ordem de

R$

a

-120.860,64,

resultado decorrente da arrecadação obtida no transcorrer do quadrimestre. Através do anexo
denominado resultado nominal,

foi demonstrado as disponibilidades financeiras e o estoque

da dívida pública do município no encerramento do terceiro quadrimestre de 2021. Este anexo

tem a finalidade de demonsÍrar a capacidade do ente municipal em amortizax suas dívidas,
tendo como base a Dívida Fiscal Líquida, que será obtida tomando-se por base o valor da

dívida total, deduzida as disponibilidades financeiras. A dívida do Município está composta

por: R$ 455.631,32 referiam-se a dívida fundada e R$ 1 .009.298,22 a dívida flutuante. As
disponibilidades financeiras e demais ativos de curto prazo por sua vez, foram da ordem de
R$ 2.879.993,84. Percebe-se que havia um crédito financeiro a maior, se deduzidos os restos a
pagar e comparado com a dívida consolidada, na ordem de R$ 455.631,32. Chegaremos então

a conclusão de que o município dispuúa de suficiência financeira no

encerrÍrmento do

terceiro quadrimestre. Foi esclarecido aos presentes que o resultado apurado está dentro das
metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que prevê para o exercício de 2021,

uma dívida fiscal líquida na ordem de R$ -159.900,00.

A

obtenção deste resultado foi

decorrente da política fiscal da atual administração, voltada para

a amortizaçáo de suas

dívidas e contenção dos gastos públicos. Também foi exposto que o resultado nominal obtido
no encerramento do terceiro quadrimestre em análise foi da ordem de R$ -768.466,51.
O consultor apresentou os principais indicadores listando as seguintes áreas:
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Saúde:

Em conformidade com Artigo 198, § 2o da CF de 1988 e a LC no l4ll20l2, o município

é

obrigado aplicar no mínima 15% das receitas recebidas referente aos impostos e transferência
da União e Estado, o total da receita foi de R$ 10.237.677,84 a aplicação pelo empenhado e
liquidado obteve o índice de 24,59%o, superior ao índice mínimo exigido, portando atendendo
a legislação.

Educação:

Nas análises referentes a base de cálculo para aplicação no ensino constatamos que as receitas
enceÍraram em R$ 1G.456.468,63, o município aplicou pela despesa tiquidada o valor de R$
4.ZgB.zg3,O8, que corresponde

a 26,l2Vo de aplicação, portanto, atendendo os dispostos no

Artigo 212, daConstituição Federal de 1998

e

Artigo 256, da Constituição Estadual.

Fundeb:

Em conformidade com o Artigo 25 e26 da Lei Federal n 14.11312020 o município deverá
aplicar no mínimo 90% da receita recebida no exercício e deverá aplicar no magistério no
mínimo 70o/o das receitas incluindo os rendimentos de aplicação financeira, assim a receita
arrecadada incluindo rendimento de aplicação financeira

100,00% do valor recebido assim distribuído pelo
L.g74.7Lg,47, O valor nos prof,rssionais do magistério

73,4gyo

, portanto, ficando

14.ll3l2)20, com a totalidade

R$ L.974.7t9,47, sendo aplicado

valor

liquidado no valor

de

R$

foi de R$ 1.451.262,72 que correspondeu

aquém do índice estabelecido pelo artigo 25

a

e 26 da Lei

dos gastos com profissionais da educação. Explicou ainda que

o valor recebido é cálculo pelo número de alunos cálculos no último censo encamiúo ao
Ministério da Educação. Assim foi exposto que há uma perda foi de R$ 987.256,53, que se
refere a diferença entre o recebido e o retido.
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Pessoal:

Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o limite miáximo pila gastos com

é de 60% da receita corente líquida. Se a despesa total
95% desse limite, a LRF proíbe qualquer movimentação

pessoal pâra municípios
com pessoal ultrapassar

de pessoal que implique aumento de despesa. Desta forma o consultor explicou que a receita

corrente liquida foi apurada em R$ L8.LLL.gg2,29 tendo sua despesa em R$ 8.240.931,65 que
corresponde a 46,490Á assim ficando abaixo do limite prudencial e atendendo os requisitos da

Lei de Responsabilidade Fiscal, houve ampla e irrestrita participagão dos presentes com
relação aos dados apresentados. Colocou-se à disposição de todos para quaisquer
esclarecimentos. Nada mais havendo que ser tratado, a Audiência Pública foi encerrada pelo

seúor

Cesar Barão Procópio, lavrando-se então a presente

Ata. Os Relatórios Financeiros e

Orçamentrários farão parte integrante desta Ata e estarão a disposição dos interessados junto

ao setor contábil da
) redigi e subscrevo a
reunião. Nada mais. Data

Prefeitura Municipal.
presente ata, que

Eu, Telúa Regina Salerno Jordão

(

fidelidade todas as ocorrências da
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LISTA DE PRESENÇA AUDIÊNCIA PÚNT,TCA PARA
DEMONSTRAÇÃO E AVATIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS
FISCAIS REFERENTE AO 3" QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE
2.0ZL,REALIZADA E'IVIa4 DE FEVEREIRO DF.2.022.
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Otício no 0771GP12.022
Parisi, 22 de Fevereiro de 2.A22.

Ref.: Solicita Dependências da Câmara lVlunicipal

Senhor Presidente

Com nossos cordiais cumprimentos, vimos solicitar
a Vossa Excelência, as dependências da Câmara Municipal, no dia24 de Fevereiro

de 2.022, a partir das 10h00, para a realização de Audiência Pública

para

apresentação do Relatório do Financiamento das AçÕes da área da Saúde, nos

termos do § 50, do Art. 36, da Lei Complementar no 141t2012 e demonstração e
avaliação do cumprimento das Metas Fiscais, nos termos do § 40, do Art. 90, da Lei
Complementar no 101/2000, referentes ao 3o Quadrimestre de 2.021.

Sendo só o que sé apresenta para o momento,
renovamos protestos de estima e consideração.

OCLAIR

NÃO BENTO

I

Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
GENESIO FRANCISCO DOS SANTOS
DD. Presidente da Gâmara Municipal

Parisi-SP
:

{
I
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A Prefeitura do MunicÍpío de parisi coniunica

que
realizarâ Audiência Pública nas dependências da Câmara
Municipal, no dia

24 de Fevereiro de z.ozz, a partir das 10h00, para apresentaçâo
Relatório do Financiamento das Ações da área da Saúde, ngs
termos do §
do Art. 36, da Lei Complementar no 141t2012 e demonstração e avaliação

do
50,

do

cumprimento das Metas Fiscais, nos termos do 4o, do Art. 9o, da
Lei
s
complementar no 101t2000, referentes ao 30 euadrimestre de 2.a21.
Parisi, 22 de Fevereiro de 2,022.

OCLAIR

BENTO

Prefeito Municipal

I

t

Parisi/§P, Quarta-feira ,23 de Fevereiro de Z02Z- Edição
1276

PODER EXECUTIVO
AUDIENCIA PÚBLICA
COMUNICADO

-

AUD]ÊNCIA PÚBLEA

A PreÍeitura do MunicÍpio de Parisi comunlca que realizará
Audiência Pública nas dependências da câmara Municipal,
no dla 24de Fevereíro de
2'022' a partir das 10h00' para apresentação do Relatório
do Flnanciamento das Ações da área da saúde, nos termos
do § so, do Art. 36, da Lei
complementar no 14112012e demonstraçâo e avalíação do
cumprlmento das Metas Flscals, nos termos do 40, do Art. go,
da Lel complementar
§
no 101/2000, referentes ao 30 euadrimestre
de 2.021.

Partd,22 de Feverairo de2.022.

OCLAIR BARÃO BENTO

Prefeito Munlclpal

n Assinado oon TELMA
TELMA REG rlr
ttt^REGINA
§ALERIto
SALERNO
JORDAO:

JORDAO:

25508093869
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