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 2020
Aos Vinte e Quatro dias do mês de Setembro do ano de dois mil e vinte, às 15
horas, em cumprimento ao Art. 9º,§ 4º da Lei Complementar nº 101, de 4 de Maio
de 2000, iniciou a Audiência Pública presencial onde foram adotadas medidas
preventivas e obrigatórias de segurança por motivo da pandemia do COVID-19, foi
transmitido via TV Câmara http://camaratatui.tvcamaraaovivo.net, o Senhor Cesar
Toqueton, representante da empresa de assessoria contábil contratada pelo
município na presença dos Srs. Vereadores Alexandre de Jesus Bossolan e João Eder
A. Miguel e demais presentes, começou apresentando os relatórios de Metas Fiscais
do 2º Quadrimestre do

exercício de 2020, através do sistema Data-Show, foram

exibidos no telão os seguintes quadros: Receitas Correntes arrecadadas no valor de
R$ 253.877.070,85 as Receitas de Capital no valor de R$ 10.717.985,36 e as
Receitas Intra-Orçamentária R$ 147.867,21 totalizando R$ 264.742.923,42 na
sequencia o quadro as Despesas Correntes no valor de R$ 227.437.550,81 as
Despesas de Capital no valor de R$ 32.986.441,78 e as Despesas IntraOrçamentária no valor de R$ 14.112.771,05 totalizando R$ 274.536.763,64
apurando déficit pela despesa empenhada no valor de R$ 9.793.840,22, na
sequencia o quadro da Execução Orçamentária apurando as despesas liquidadas
sobre as receitas arrecadadas um Superávit de R$ 31.623.622,77, na sequencia
foram as receitas e despesas primárias onde foi apresentado o Resultado Primário
no valor de R$ 35.034.051,90 e o Resultado Nominal no valor de R$ 35.202.578,94,
na sequencia foi a Receita Corrente Líquida apurada nos meses de Setembro de
2019 até Agosto de 2020 no valor de R$ 352.864.288,52 e em seguida as Despesas
com Pessoal apurada no mesmo período da Receita Corrente Liquida no valor de R$
153.609.985,20 onde se verificou o percentual gasto com pessoal fechando o quadro
em 43,53%, resultado abaixo do limite prudencial, indicando estar de acordo com a
Lei de Responsabilidade Fiscal, na sequencia vimos o quadro da Dívida Consolidada
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Líquida no valor de R$ 20.899.605,35 resultando 5,90% da Receita Corrente Líquida,
índice abaixo dos Limite Definido por Resolução do Senado Federal (120%), na
sequencia vimos que não houve Concessões de Garantias ficando o resultado de 0%
(zero por cento) sobre a Receita Corrente Líquida, na sequencia vimos o quadro da
Contratação de Operação de Crédito que apresentou o valor de R$ 21.655.851,48
referente a aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro
resultando 6,11% da Receita Corrente Líquida, abaixo do limite definido pelo Senado
Federal de 16%, na sequencia vimos o saldo total do Restos a Pagar de 2019 no
valor de R$ 19.546.127,20, na sequencia vimos a base de calculo da Aplicação no
Ensino sendo o total das receitas constitucionais de impostos no valor de R$
149.827.610,51 e a despesa empenhada foi de R$ 29.978.743,71 sendo 20,00%,
portanto 5,00% abaixo do mínimo exigido. – A Despesa liquidada foi de R$
23.640.804,52 sendo 15,77% e a Despesa paga foi de R$ 22.331.790,99 sendo
14,90%, na sequencia passamos a verificar a Aplicação na Saúde onde arrecadou
com

recursos

de

impostos

e

transferências

Constitucionais

o

valor

de

R$

147.799.183,54 e o total da despesa liquidada foi de R$ 47.896.908,00 32,41% dos
recursos de impostos, portanto 17,41% acima do mínimo obrigatório. Após a leitura
e explicação dos relatórios, o Sr. César Toqueton ficou à disposição para esclarecer
dúvidas dos participantes e nada mais havendo a tratar foi encerrada a transmissão,
agradecendo a participação de todos nessa Audiência Pública para Avaliação das
Metas do 2º Quadrimestre do exercício de dois mil e vinte.

