Câmara Municipal da Estância Turística de Embu das Artes
Estado de São Paulo
AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA,
PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2º QUADRIMESTRE DE 2021, REALIZADA NO
DIA 28 (VINTE E OITO) DE SETEMBRO DE 2021 (DOIS MIL E VINTE E UM).
Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de setembro de 2021 (dois mil e vinte e um), na Cidade
de Embu das Artes, Estado de São Paulo, no Plenário Mestre Gama, da Câmara
Municipal da Estância Turística de Embu das Artes, situado à Rua Marcelino Pinto
Teixeira, 50 – Parque Industrial Ramos de Freitas, às 18h00min, realizou-se Audiência
Pública para demonstrar a Avaliação e Cumprimento das Metas relativo ao 2º
Quadrimestre de 2021, nos termos do que dispõe o § 4º do Artigo 9º da Lei
Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo
apresentada pelo Senhor Adelço Buhrer Junior – Secretário de Gestão Financeira.
Diretor Financeiro da Câmara Municipal Antônio Geraldo Mendes de Matos – Boa
noite a todos e em nome do Presidente Renato Oliveira e demais Vereadores, estamos
recebendo nesta Casa de Leis, o Secretário de Finanças Adelço Buhrer e sua esquipe,
para realização da Audiência Pública de Finanças, onde eles irão apresentar o 2ª
quadrimestre para demonstração da prestação de contas e também apresentação do
Orçamento para Exercício de 2022, e desejamos boas vindas e passo a palavra ao Sr.
Adelço. Secretário de finanças Adelço Buhrer Junior - boa a noite a todos, e hoje
viemos aqui fazer apresentação do 2ª Quadrimestre de 2021, e demonstra todas as
receitas e despesas, nesses quatro meses: maio, junho, julho e agosto. Bem como todas
as despesas desse período. E representa as despesas e receitas. Mas primeiramente
deseja boa noite a todas e especialmente ao Sr. Antônio que está nos recebendo hoje.
E quero agradecer a secretária-adjunta senhora Edilene, bem como da nossa equipe
juntamente com as pessoas, uma boa noite especial para o presidente da Câmara
Vereador Renato Oliveira a gente vai fazer uma apresentação, entanto muito chato os
números, mas eu não sei se há possibilidade, mas na medida do possível a gente tá aqui
a disposição para esclarecer qualquer dúvida do público, qualquer cidadão para ele e
lembrando que a gente vai apresentar um dos números e aí após essa apresentação a
gente fica à disposição para esclarecimentos, passo a palavra a senhora Edilene.
Secretária Adjunta Edilene – Boa noite, e vou apresentar os dados conforme a Lei
complementar 121 Artigo 9 obrigatoriedade a Prefeitura de Embu das Artes em
cumprimento ao disposto no artigo 9º Parágrafo 4º da Lei 101

que a lei de

responsabilidade vem a esta casa de leis e o cumprimento das metas estabelecidas para
o exercício de 2021 em consonância com o PPA é LDO e LOA este procedimento tem
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três resultados nessa administração com intuito de atingir o maior grau de Transparência
possível entre a população e o legislativo e o Executivo, informamos que a audiência
pública tem a finalidade de expor a população e ao legislativo o andamento das fontes
do município, principalmente no que diz respeito à arrecadação e a despesa.
Agora vamos apresentar o relatório resumido da execução orçamentária da nossa
receita, e a nossa receita a previsão anual atualizada no total nós estamos com R$
906.590.655,60. Conforme demonstra o gráfico. O valor total realizada total temos
hoje R$ 641.115.538,91. A nossa receita transferências correntes a previsão anual do
nossa somatória das categorias econômicas das formas que conta como SPM o ICMS o
IPVA e o Fundeb e transferências de convênios e outras transferências correntes esse
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despesa. Empenhados R$ 688.822.183,98. E as despesas paga R$ 515.839.702,98.
Tendo como total geral R$ 588.715.637,39. O relatório resumido da execução
orçamentária dentro do resultado primário a nossas despesas realizadas a receita fiscal
Liquida dentro do somatório de R$ 615.582.095,34. E as despesas mensais liquidas R$
508.519.693,31. Receitas fiscais liquidas, tirando as despesas fiscais é o resultado que
a gente tem que a gente fala de resultado primário que subtraindo, nós temos hoje R$
107.062.402,03. o relatório resumido da execução orçamentária as despesas primárias,
corresponde ao Total das receitas orçamentárias as operações de crédito retorno de
operações de crédito que corresponde juros e amortizações da dívida interna e externa,
a finalidade de indicar se os níveis dos gastos são compatíveis com arrecadação ou seja
se as receitas primárias são capazes de suportar as despesas primárias, em acima
avalia-se o Governo está ou não vivendo dentro dos seus alimentos, conforme
Demonstra o relatório resultado apresentado está sendo positivo, pois há uma receita
primária de R$ 615.582.095,34. Para honrar uma despesa primária de R$
508.519.693,31. Vamos apresentar esse relatório resumido da execução orçamentária é
um demonstrativo da dívida fundada ao longo prazo, Nós temos um valor de R$
228.674.964,00. Demonstrativos dos restos a pagar nos termos dos processados são
pagas um total de R$ 31.736.962,40. Demonstrativo resumido dos restos a pagar, esse
quadro Demonstra o nosso saldo, mostra o exercício anterior cancelamento e os
pagamentos nós temos anteriores um total de R$ 121.512.803,37. Sendo que desse
valor nós cancelamos R$ 18.964.285,35. Dentre eles foram pagos R$ 62.875.934,41. O
montante a pagar temos hoje R$ 29.672.583,61. A nossa receita corrente líquida nosso
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quadro demonstra dentro dos últimos 12 meses a evolução da receita realizada o valor
de R$ 838.123.938,04. Demonstrativo das despesas com pessoal e previdenciário dos
últimos 12 meses nós temos um total de R$ 312.526.260,26. Temos aqui um relatório da
gestão fiscal onde representam as despesas com pessoal Corresponde a 12,74% assim
sintetizamos. Os principais tópicos que compõem a gestão fiscal. Segundo quadrimestre
de 2021. Onde procuramos transmitir de maneira clara e prática as evoluções ocorrida
no período da secretaria de gestão financeira municipal. Deixamos também o nosso email para caso alguém queira fazer alguma pergunta. Secretário de Finanças - então,
deixamos em aberto para pergunta e esclarecimentos. Procuramos transmitir de maneira
clara práticas as evoluções ocorridas no período. Agradecemos atenção de todos e
deixamos os telefones e e-mails que aparecem durante apresentação para contato para
dúvidas. Posterior podemos responder qualquer dúvida questionamentos através de
correio eletrônico gestaofinanceira@embudasartes.sp.gov.br e também tem um
financas@embudasartes.sp.gov.br Agradeço a participação e a presença de todos e
declaro encerrada a Audiência.
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