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AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA, 

PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º QUADRIMESTRE DE 2021, REALIZADA 

POR VIDEOCONFÊRENCIA NO DIA 28 (VINTE E OITO) DE MAIO DE 2021 (DOIS 

MIL E VINTE E UM). 

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de maio de 2021 (dois mil e vinte e um), na Cidade de 

Embu das Artes, Estado de São Paulo, por videoconferência, realizou-se Audiência 

Pública para demonstrar a Avaliação e Cumprimento das Metas relativo ao 1º 

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 Geral Felipe José dos Santos - Boa tarde a todos e todas em nome do 

presidente da Câmara Renato Oliveira dos demais vereadores do boas-vindas ao 

secretário de gestão financeira será Adelço Buhrer e o nosso diretor financeiro da 

câmara, nesse como que se faz presente em vídeo conferência seu Antônio Geraldo, 

estamos reunidos para audiência pública referente ao primeiro quadrimestre de 2021 

da secretaria de gestão financeira para tanto passo a palavra ao secretário municipal.   

Secretário de finanças Adelço Buhrer Junior -  Boa tarde a todos em especial ao 

Presidente da Comissão mista Flávio Pereira Lima conhecido como Bobibel Castilho, e 

boa tarde especial ao presidente desta Casa Renato Oliveira, e boa tarde ao Geraldo 

Matos diretor Financeiro desta Casa conhecido como Toni. Minha secretária adjunta a 

senhora Edilene por favor e a presença da Maria também para orgulho que você faz 

parte desta  gestão de pessoas José Roberto quero também presente a todo seu canal 

Conforme preconiza a lei dos funcionários ao poder executivo a cada quadrimestre 

fazer apresentação na casa  usado o primeiro bimestre da prefeitura do Poder 

Executivo até o terceiro mês de maio eu vou passar a palavra secretário-adjunto de 

mesmo que vai com você ou apresentação estaremos à disposição de todos para.  

Diretor Geral - Antes de iniciar a apresentação da Edilene eu queria só lembrar a 

todos que nos acompanham através da TV Câmara na câmara de Embu do site da 

Câmara de Embu que poderão enviar perguntas referentes a esta audiência no e-mail 

que aparece aí na tela de vocês Financas@Embudasartes.com.gov.br passo a palavra 

a senhora Edilene. 

Secretária Adjunta Edilaine - Audiência Pública de Prestação de Contas do 1ª 

quadrimestre de 2021 inaudivel … A Prefeitura de Embu das Artes em cumprimento ao 

disposto no artigo 9º Parágrafo 4º da Lei 101/2000 lei de responsabilidade fiscal vem a 
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esta casa de leis demonstrarem avaliação e o cumprimento das metas estabelecidas 

para o exercício de 2021, em consonância com o PPA e LOA este procedimento tem 

sido adotado por esta administração com o intuito de atingir o maior grau de 

Transparência possível entre a população o legislativo e o Executivo informou que a 

audiência pública tem a finalidade de estudar a população e ao legislativo o andamento 

das contas do município principalmente no que diz respeito à arrecadação e as 

despesas.  Relatório resumido da execução orçamentária a nossa receita esta prevista 

no momento está em R$ 901.500.700,10.  até o dia 30 de Abril que é o primeiro 

quadrimestre já realizamos em média de R$ 326.312.386,67.  No relatório dá para 

acompanhar o resumido da execução orçamentária da nossa receita corrente, 

anteriormente pode passar transferências correntes. Quais contas são parte do fpm, 

ICMS, IPVA e transferências de convênios entre outras essas previsão anual estimada 

em R$ 577.373.619,16 centavos realizadas até o primeiro quadrimestre R$ 

233.598.233,55.  Este gráfico representa as nossa transferências correntes. o relatório 

resumido da execução orçamentária da nossa despesa Total a previsão estimada em 

R$ 914.689.511,98  estamos com essa despesa empenhada em R$ 500.492.600,74. 

Liquidada está em R$ 246.000.557,82. Sendo como restos a pagar o saldo de 

exercícios anteriores relacionada a 2020 está em R$ 121.512.803,37. Cancelados até o 

quadrimestre já foi R$ 16.239.689,32.  Pagamento até o quadrimestre desses restos a 

pagar R$ 72. 411.073,74. Este gráfico representa o relatório resumido da execução 

orçamentária da nossas despesas relacione resumido da execução orçamentária, o 

resultado primário receita fiscais a previsão orçamentária previsão anual é de R$ 

850.559.700,10 a realizada nos quadrimestre é de  R$ 314.828.038,33. despesas 

fiscais as despesas anual atualizada é de R$ 23.875.458,80. Despesas liquidadas R$ 

86.242.770,86. o relatório resumido da execução orçamentária resultado primário as 

receitas primárias corresponde ao Total das receitas orçamentárias deduzidas as 

operações de crédito retorno de operações de crédito juros e amortizações as 

despesas primárias corresponde ao Total das despesas orçamentárias deduzidas as 

despesas com juros e amortização da dívida interna e externa. Relatório da execução 

orçamentária resultado primário a finalidade  indicar que os níveis dos gastos 

orçamentários são compatíveis com arrecadação ou seja se as receitas primárias são 

capazes de suportar as despesas primárias em simples avalia se o Governo está ou 

não vivendo dentro de seus limites orçamentários, conforme os demonstrativos  este 

relatório o resultado apresentado está sendo positivo pois há uma receita primária de 
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R$314.828.038,36 para honrar uma despesa primária de  R$ 228.585.267,50. Relatório 

resumido da execução orçamentária demonstrativo da dívida fundada  o saldo anterior 

está em R$ 198.203.580,51 a inscrição está em R$ 64.411.786,96,96 foram 

cancelados. entre cancelamento temos R$ 11.818.755,42 e sinalização está em R$ 

46361,44 amortização em 10 milhões.  saldo para o período seguinte R$ 

240.763.054,14. Demonstrativos de exercícios  anteriores de restos a pagar está em  

R$ 122.037.200,58 foram cancelados R$ 16.248.904,32 foram pagos do resto da 

pagar  R$ 62.800.140,60  o montante a pagar temos ainda R$ 42.988.205,66. a receita 

líquida acumulado em 12 meses está agora abril de 2021 em  R$ 64.258.660,84.  

receita líquida demonstra a receita corrente líquida faça o demonstrativo das despesas 

com pessoal e previdenciários é um comparativo de despesa de pessoal dos últimos 12 

meses esse valor está em  R$ 315.649.284,91. o gráfico demonstra a evolução das 

despesas com pessoal o relatório de gestão fiscal rgf é a despesa Total com pessoal 

dentro do primeiro quadrimestre estamos com um total de  R$ 315.649.284,91. Assim 

sintetizamos os principais tópicos que compõem a gestão fiscal do 1º quadrimestre de 

2021. onde procuramos transmitir de maneira clara e prática as evoluções ocorridas 

dentro deste período.  Secretaria Municipal de gestão financeira. 

Aqui tem algumas siglas né e abreviaturas né de algumas situações que nós 

passamos. 

Diretor Geral Felipe José dos Santos - agora passo a  palavra para as considerações 

finais ao secretária Adelço.  

Secretário de Finanças - Obrigada Edilaine pela apresentação e como não tivemos 

perguntas externas, agradeço a presenças de todos e declaro encerrada a presente 

sessão.  


