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AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA, 

PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º QUADRIMESTRE DE 2020, REALIZADA 

POR VIDEOCONFÊRENCIA NO DIA 26 (VINTE E SEIS) DE FEVEREIRO DE 2021 

(DOIS MIL E VINTE E UM). 

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de fevereiro 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 3º 

Quadrimestre de 2020, 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 José Roberto Jorge – Secretário de Gestão Financeira. Felipe 

José dos Santos – Diretor Geral- Boa tarde a todos e todas em nome do presidente 

Renato Oliveira dos demais vereadores desta casa do boas-vindas ao secretário de 

gestão financeiro José Roberto ao nosso diretor financeiro do Poder Legislativo Senhor 

Antônio Geraldo é o presidente mesmo Embuprev André estamos reunidos para 

audiência pública referente ao 3º quadrimestre 2020 e para isso vocês municípios 

poderão participar através dos e-mails que estão aparecendo aí no site da Câmara 

Municipal e vendo suas perguntas dúvidas um sugestão para iniciar passar a palavra 

imediatamente para o secretário de gestão financeira José Roberto. José Roberto 

Jorge – Secretário Finanças – Estou a fazer apresentação da Audiência  Finanças do 

terceiro quadrimestre de 2020, Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes da 

Prefeitura de Embu das Artes em complemento ao disposto no artigo 9º Parágrafo 4º da 

Lei 101/2000 que a Lei de responsabilidade fiscal tem essa casa de leis que mostrar 

avaliação e cumprimento das metas estabelecidas para o exercício de 2020, em 

consonância com o plano plurianual as diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária 

anual faça esse procedimento tem sido adotado por esta administração com o intuito de 

atingir o maior grau de Transparência possível atuação do Legislativo e Executivo, 

tornando a Audiência Pública a  finalidade de mostra a população e ao Legislativo o 

andamento das contas do executivo,  principalmente no que diz respeito à arrecadação 

e as despesas, passa, o quadro que vemos e o resultado da demonstração orçamentária 

anual,  o que diz respeito a receita, nós temos uma previsão anual da nossa receita 

corrente de R$ 798.000.391,00 realizamos  R$ 864.000.000,00,onde realizamos  108% 

daquilo que foi prevista a receita corrente ela tem uma subdivisão entre elas tributárias 

as taxas e as contribuições, as nossas receitas primárias tinham uma  previsão de  R$ 

149.175.000,00,  foi realizada  R$ 133.000.716,00. Realizamos quase 90% do previsto, 
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tributárias, o principal do IPTU uma previsão de 68.487.000,00.  E acabamos R$ 

59.000.998,00. Entre as taxas previsão de dez milhões setecentos foi arrecadado R$ 

2.706.000,00. As receitas as contribuições a gente tinham uma previsão de 24 milhões, 

temos quarenta milhões novecentos e oitenta 170% do previsto, com relação as 

transferências correntes máximas na previsão de  R$ 598.000.000,00.  Realizamos R$ 

675. 049,00.  Outras receitas correntes numa previsão de 22 milhões arrecadado doze 

milhões e duzentos e 56% do previsto, as remissões de receitas são espécie de receitas 

são que convertidas para composição do fundo educação fundeb,  tinhamos uma 

previsão de ficarem retidos  R$ 81.500.000,00, e ficaram retidos R$ 

81.397.000,00,  agora para receita de investimento que são receitas e capitais e uma 

previsão de vir R$ 86.754.000,00. e Recebemos 42.241.000,00. a principal receita são 

as operações de crédito tinhamos uma previsão de  recebemos 28 milhões as 

transferências de capital são as transferências que vem dos outros entes da Federação 

para investir em uma previsão de 59 milhões de R$ 14.000.000,00, representa  23% do 

previsto, e com isso tivemos uma  receita Total se tinha previsão de R$ 80.530.000,00. 

nós arrecadamos R$ 84.812.410,00. 5% a mais daquilo que estava previsto, passa,  esse 

próximo quadro tá mostrando um gráfico desse primeiro quadro que nós apresentamos 

passa, esse próximo quadro de traz um resumo das transferências correntes depois 

citada lá no primeiro quadro. As transferências correntes que a gente já falou que do total 

de  R$ 675.000.000,00 e realizar as principais que são o fundo de participação dos 

municípios que tem uma previsão de R$ 77.880,00.  realizamos R$ 66.000.738,00.  o 

ICMS a previsão de 300 milhões Que realizamos R$ 308.149.000,00 IPVA previsão de 

R$ 32.680.000,00 realizado 31.022.000,00 e o Fundeb  arrecadando R$ 120.000.096,00. 

próximo do quadro gráfico traz as transferências correntes passado no primeiro 

quadro. O próximo quadro ele apresenta o relatório resumido da execução da despesa 

orçamentária as despesas também se dividem em despesas correntes questão de 

custeio e capital de São as para investimento o total da despesa corrente tinha uma 

previsão de R$ 701 milhões  a previsão de R$750 milhões. E nos empenhamos  R$ 733 

milhões, foram liquidados 692 milhões desse total foram pago R$ 657 milhões (áudio 

inaudível), a principal despesa de custeio  é a  despesa com pessoal e encargos e tem 

uma previsão de 330 milhões por empenhados 320 milhões  e  foram liquidados R$ 

324.973.000,00. com relação às despesas de com investimento tinha uma  previsão de 

fazemos R$ 70.345.000,00 foram Empenhados  68 milhões e liquidados R$ 

55.110.000,00 e foram  pago  R$ 54.222.000,00. o resto a pagar de exercícios anteriores 
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foram de 113 milhões foram feitos cancelamento com 22 milhões de quatrocentos e 

pagos R$ 72.000.619,00.  todas as despesas da prefeitura pagas ficou 

em  160.598.000,00. passa, esse próximo quadro traz um gráfico como se comportou as 

despesas, próximo quadro vamos  demonstrar como ficou o resultado primário da nossa 

execução orçamentária,  faz um favor para mim,  como que a gente calcula o resultado 

primário através das receitas primárias correspondem ao Total das receitas 

orçamentárias deduzidas as operações de crédito retorno de operações de crédito e as 

despesas primárias corresponde ao Total das despesas orçamentárias produzidas as 

despesas com juros é amortização da dívida interna e externa previsão de receitas  de 

R$ 795.000.000,00.  nós realizamos  R$ 862.000.000,00.  com relação às despesas 

previsão de R$754.000.000,00.  as despesas fiscais as receitas fiscais ficou 

em  R$794.000.000,00 e as despesas fiscais  ficaram R$ 736.000.000,00.  assim nós 

tivemos um resultado de  58.937.00,00. finalidade indicar se os níveis dos gastos 

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

capazes de suportar as despesas primárias em síntese avalia-se o Governo está ou não 

vivendo dentro do seu limite de orçamentários,o gráfico mostra esse relatório resultados 

apresentados está sendo positivo pois a receita primária de R$ 794.961.000,00 para 

honra uma despesa primária de R$ 736.224.000,00. passa, o relatório apresenta resumo 

da demonstração das nossa dívidas consolidada, principais são despesas com INSS de 

R$ 33.000.158,00,  Nosso Instituto de Previdência que estás com saldo  de R$ 

89.160.014,00. precatórios no valor de R$ 17.000.000,00.  Operação realizada na Caixa 

Econômica Federal R$ 56.991.000,00. desenvolve São Paulo de R$1.28.300,00. outra 

despesa substancial é a despesa com financiamento de um … inaudível pela Caixa 

Econômica Federal R$ 30.000.000,00. e nós temos uma dívida acumuluda ao longo do 

tempo e R$ 198.000.203,00. passa, esse quadro que estamos agora é um resumo do 

demonstrativo do resto a pagar, nós viramos o exercício anterior  R$ 113.000.000,00. 

foram cancelados R$ 24.000.000,00. e pagamos R$ 72.000.000,00. e temos um 

montante a pagar em 2021 de R$ 18.000.000,00. Durante os 12 meses de 2020 verifica 

aí com os meses que nós arrecadamos, mais  nos meses de Janeiro e dezembro, mês 

de janeiro tivemos a principal  de IPVA nos meses de dezembro, nós recebemos em 

termos de ajuda do Governo Federal isso resultou na receita corrente líquida capaz de 

759.000.000,00. nós tivemos que deixar por escrito a transferência desse valor a gente 

passa a receita para 749 milhões, no quadro apresenta o gráfico dessa receita líquido 

ficou para próximo quadro é o caso das despesas com pessoal e Previdência durante o 
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ano. Tivemos um gasto com pessoal e Previdência do município R$ 315 milhões,  as 

maiores despesas se concentram nos meses de julho e dezembro são os meses são 

feitos os pagamentos 13º salário pessoal passar o quadro mostra o gráfico dessas 

despesas mês a mês, dessa receita anual. dessas despesas com pessoal ao longo do 

ano. a gente apresenta o relatório de gestão fiscal no último quadro. a despesa com 

pessoal atingiu durante o ano 41% enquanto valor  prudencial estabelecido na lei é de 

51.3 % e o limite legal de 54% mas as despesas com inativos foi... 3,51% do limite total 

12%. assim sintetizamos os principais tópicos que compõem a gestão fiscal do terceiro 

quadrimestre 2020. procuramos transmitir de maneira clara práticas as evoluções 

ocorridas no período. agradecemos a atenção de todos e deixamos  os telefones e e-

mails que aparecem durante apresentação para contato para dúvidas. eu agradeço 

e  obrigado era isso que nós  tínhamos para apresentar.  Diretor Geral- secretário José 

Roberto agradeço a participação e a presença de todos e declaro encerrada a audiência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


