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Prefeitura Municipal de Tatuí
Secretaria Municipal de Fazenda e Finanças

Av. Cônego João Clímaco, 140 – Centro – Tatuí/SP
Fone: (15) 3259.8400 / Fax: (15) 3251.5174 – CEP 18270.540

ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NA
CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AVALIAÇÃO DE METAS

FISCAIS DO 2º QUADRIMESTRE DE 2017

Aos Vinte e nove dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dezessete, às

19:00 horas, em cumprimento ao Art. 9º,§ 4º da Lei Complementar nº 101, de

4 de Maio de 2000, foi aberta a reunião na Câmara Municipal pelo Senhor

Agnaldo Soares Cardoso, com a presença dos participantes, apresentando os

relatórios de Metas Fiscais do 2º Quadrimestre do  exercício de 2017. Quanto

aos Limites das Despesas a legislação pertinente obriga que os municípios

apliquem percentuais máximos ou percentuais mínimos, dependendo das

atividades praticadas. Pois o Tribunal de contas fiscaliza mensalmente estes

números através do envio do AUDESP. Disse que faria a apresentação através

de anexos e que no final abriria espaço para perguntas e respostas de qualquer

interessado presente. Iniciou a apresentação pelo sistema informatizado Data-

Show, exibindo em tela o anexo intitulado “Despesas com Pessoal e

Limites”. Nele explicou sobre o montante das Receitas Corrente Líquida

atingidas no o 2º Quadrimestre de 2017, foi em torno de R$ 276.460.571,70

que, calculada sobre as Despesas Totais com Pessoal, de R$ 133.865.767,63

resultou em percentual na ordem de 48,42%, portanto, abaixo do limite legal

que é  54,00%, caracterizando que o município cumpriu as exigências

estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal.A Dívida consolidada liquida está

sendo resgatada e corresponde a R$ 9.562.422,35, corresponde a 3,64% do

total da Receita Corrente Liquida, Quanto a Operações de Credito, não houve

movimentação. Portanto os índices ainda são bons, e não têm excessos a

regularizar, nem medidas a adotar.

Terminado essa etapa, passou à demonstração das “Despesas com a

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino”. Informou ao público presente

que a receita arrecadada de impostos e transferências Constitucionais atingiu

R$ 130.836.157,32 deste valor foi aplicado 18,59%, ou seja, o valor de R$

24.327.691,08. O que demonstra que o limite ainda não foi atingido. Da mesma



2

forma a administração municipal trabalhará as aplicações do FUNDEB que no

quadrimestre, recebeu os recursos no montante (acumulado) de R$

38.835.404,71, deste valor foi aplicado (despesa liquidada) 57,84% no

MAGISTÉRIO e 28,35% em OUTRAS DESPESAS. Como é sabida a aplicação do

FUNDEB deverá atingir cem por cento da Receita efetivamente Arrecadada.

Ato contínuo apresentou o anexo intitulado “Despesas com Ações e Serviços

da Saúde”, através do qual explicou que a legislação estabelecida na Emenda

Constitucional nº 29/2000, exige que o município aplique o mínimo de 15% das

receitas próprias do município com Saúde. Demonstrou que no 2º quadrimestre,

as referidas receitas realizadas totais atingiram o montante de R$

130.836.157,32 enquanto que as despesas com saúde foram da ordem de R$

40.895.450,19, deste valor foi aplicado 31,26%.

Com relação à apresentação do anexo intitulado “Resultado Primário”, Foi

explicado que este relatório têm a finalidade de mostrar se os gastos

orçamentários, estão compatíveis com a arrecadação, foram demonstradas as

comparações entre os valores das Receitas Fiscais, demonstrando os quadros

da Previsão Anual e as bimestrais e quadrimestrais para poder comparar com as

realizadas respectivamente, onde vemos que as Receitas realizadas foram

superiores as Previsões, e as Despesas, inferiores as Previsões,  ocasionando

um superávit primário em torno de R$ 32.474.808,84, que demonstra que no

2º quadrimestre o executivo iniciou as aplicações nos projetos e atividades.

Apresentando o anexo “Resultado Nominal”, foi explicado que nele interessa

analisar o Estoque da Dívida Contraída pelo Município em Longo Prazo. No caso

de Tatuí, a dívida existente refere-se a débitos com INSS, Precatórios,

Tatuiprev, e credores diversos.

Feita a apresentação de todos os anexos, conforme comunicado no início da

apresentação, o contador colocou-se à disposição para maiores explicações às

pessoas presentes, sobre possíveis dúvidas surgidas durante a sua explanação.

No mais não houve perguntas, dentre os presentes. O contador deu por

encerrada a presente audiência, agradeceu a presença de todos. Eu, Agnaldo

Soares Cardoso, designado para elaboração da presente Ata, assino com a

rubrica de que faço uso_____________________, seguida da relação de

assinaturas das autoridades e pessoas presentes a reunião de Audiência Pública

para Avaliação das Metas do 2º Quadrimestre do exercício de dois mil e

Dezessete.


