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 DOS
RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL - 2º QUADRIMESTRE DE 2018
Aos Vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às
14:30 horas, em cumprimento ao Art. 9º,§ 4º da Lei Complementar nº 101, de 4 de
Maio de 2000, o Senhor Cesar Toqueton, representante da empresa de assessoria
contábil contratada pelo município, na presença dos convidados e participantes
iniciou a audiência pública apresentando os relatórios de Metas Fiscais do 2º
Quadrimestre do exercício de 2018, através do sistema Data-Show, foram exibidos
no telão os seguintes quadros: O anexo da (DP) Despesa com Pessoal apresentou
o valor total de R$ 144.812.231,45 (Cento e quarenta e quatro milhões, oitocentos e
doze mil, duzentos e trinta e hum reais e quarenta e cinco centavos) e a arrecadação
da (RCL) Receita Corrente Líquida foi de R$ 294.486.421,65 (duzentos e noventa
e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e vinte e hum reais
e sessenta e cinco centavos) que resultou em 49,17% (Quarenta e nove e
dezessete por cento)

da DP sobre a RCL, demonstrando que no período ficou

abaixo do Limite Máximo (incisos I, II, e III, art. 20 da LRF 54,00%), também
abaixo do Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF 51,30%) e acima do
Limite para Emissão de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF 48,60%). Em
seguida foram verificados os resultados na Aplicação na Manutenção do Ensino
onde foi arrecadado com recursos de impostos e transferências Constitucionais o
valor de R$ 146.435.332,20 (Cento e quarenta e seis milhões, quatrocentos e trinta
e cinco mil, trezentos e trinta e dois reais e vinte centavos); - A despesa
empenhada foi de R$ 36.174.446,50 (Trinta e seis milhões, cento e setenta e
quatro mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos) sendo
24,71% (Vinte e quatro e setenta e hum por cento); Portanto -0,29% abaixo do
mínimo exigido. - Despesa liquidada foi de R$ 29.402.275,64 (Vinte e nove
milhões, quatrocentos e dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e sessenta e
quatro centavos) sendo 20,09% (Vinte e zero nove por cento); Portanto -4,91%
abaixo mínimo do exigido; - Despesa paga foi de R$ 26.418.392,51 (Vinte e seis
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milhões, quatrocentos e dezoito mil, trezentos e noventa e dois reais e cinquenta e
hum centavos) sendo 18,04% (Dezoito e zero quatro por cento); Portanto -6,96%
abaixo do mínimo exigido; Agora passamos a verificar as de transferências recebidas
do FUNDEB no valor de R$ 40.675.165,53 (Quarenta milhões, seiscentos e setenta
e cinco mil, cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) onde foram
empenhados R$ 22.039.444,94 (54,18%) no magistério e R$ 13.724.799,88
(33,74%) em outras despesas, foram liquidados R$ 22.039.444,94 (54,18%) no
magistério e R$ 12.990.936,85 (31,94%) em outras despesas e foram pagos R$
19.063.124,44 (46,87%) no magistério e R$ 11.553.139,21 (28,40%) em outras
despesas, então foram totalizados no FUNDEB (87,92%) empenhado, (86,12%)
liquidado e (75,27%) pago, lembrando que é obrigatório empenhar no mínimo de
60% no magistério e 40% em outras despesas com manutenção no ensino das
transferências recebidas do FUNDEB. Na sequencia passamos a verificar a Aplicação
na
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Constitucionais o valor de R$ 144.551.609,57 (Cento e quarenta e quatro milhões
quinhentos e cinquenta e hum mil, seiscentos e nove reais e cinquenta e sete
centavos) e o total da despesa liquidada foi de R$ 46.100.431,24 (Quarenta e seis
milhões, cem mil, quatrocentos e trinta e hum reais e vinte e quatro centavos),
sendo o total da aplicação 31,89% dos recursos de impostos, portanto bem acima de
15% mínimo obrigatório. Em seguida passamos para o Resultado Primário Acima
da Linha onde verificamos o seguinte calculo: O total da Receita Primária subtrai a
Despesa Paga, Restos a Pagar Processados Pagos e Restos a Pagar NÃO Processados
Pagos sendo o total de R$ 18.582.347,19, agora verificamos o Resultado Nominal
Acima da Linha: O total do Resultado Primário Acima da Linha subtrai os Juros e
Encargos Ativos e Juros e Encargos Passivos sendo o total de R$ 19.087.930,98,
agora verificamos o Resultado Nominal Abaixo da Linha: O total da Dívida
Consolidada Líquida em dezembro de 2017 subtrai do saldo em agosto de 2018
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sendo R$ 7.865.837,22,

agora verificamos o Resultado Nominal Ajustado

Abaixo da Linha: o total do Resultado Nominal Abaixo da Linha subtrai a Variação
do Saldo de Restos a Pagar em dezembro menos o saldo de agosto sendo o total de
R$ -20.957.853,93, finalmente verificamos o Resultado Primário Abaixo da
Linha: o total do Resultado Nominal Ajustado Abaixo da Linha subtrai os Juros e
Encargos Ativos sendo o total de R$ -21.463.437,72. Após a leitura e explicação dos
relatórios, o Sr. César Toqueton ficou à disposição para maiores explicações aos
presentes, nada mais havendo a tratar na presente Audiência Pública foi encerrada
agradecendo a presença de todos. Eu César Toqueton, designado para elaboração da
presente
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____________________________________________ e segue em anexo a relação
de assinaturas dos presentes à reunião de Audiência Pública para Avaliação das
Metas do 2º Quadrimestre do exercício de dois mil e Dezoito.

