
Câmara Municipal da Estância Turística de Embu das Artes             
Estado de São Paulo 

 

 
Rua Marcelino Pinto Teixeira, 50 – Parque Industrial Ramos de Freitas – Embu – SP – CEP 06816-000 – Tel.: 47856-1555. msc 
 

AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PARA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º QUADRIMESTRE DE 2022, REALIZADA POR 

VIDEOCONFÊRENCIA NO DIA 30 (TRINTA) DE MAIO DE 2022 (DOIS MIL E VINTE E 

DOIS). 

Aos 30 (trinta) dias do mês de maio de 2022 (dois mil e vinte e dois), 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 2022, 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 – Secretário da Fazenda. Estando presente os senhores: Antônio Carlos 

Rocha Lemes, Adler Bonfim, Maria Alves Neto, Eliete Alcântara de Jesus, Viviane de 

Almeida Camargo, Jefferson Fernandes, Nilson Lopes de Souza, Vinicius Alves, Gabriela 

Fidelis, Eudelin Diniz Pusheir, Pedro Souza Ferrão, Adelço Buhrer Junior e Antônio 

Geraldo Mendes de Matos.  Diretor Financeiro da Câmara - Antônio Geraldo de Matos 

– Bom dia, sou diretor financeiro dessa câmara e hoje 30 de maio de 2022. Em nome do 

Presidente desta casa de Leis Francisco Renato e demais vereadores declaro aberta a 

Audiência Pública a ser apresentada pela Prefeitura Municipal da Estância Turística de 

Embu das Artes referente à Lei de responsabilidade fiscal primeiro quadrimestre de 2022, 

conforme determina a lei 101/2000. Desde já agradeço a presença do público presente 

internautas passo a palavra seu secretário de fazenda Senhor Adelço. Secretário da 

Fazenda – Adelço Buhrer -  O meu boa noite a todos uma noite especial ao presidente 

da  casa Renato Oliveira, assim como também os demais vereadores nesse momento 

encontra os presentes na casa assim como seus assessores, quero também fazer um 

agradecimento de boa noite especial a minha secretária adjunto Viviane agradecer a 

presença dos meus colaboradores a Maria e a diretora contadora Eliete Nossa 

colaboradora também está com a presença aqui da Edilene Nossa controle interno e os 

demais presentes nesta quinta, conforme também quero me perdoar também 

cumprimentar o Antônio que está conduzindo essa nossa audiência, também deixa os 

meus cumprimentos a todos os ouvintes que nós estamos aqui cumprindo aquilo que 

que preconiza a lei 101 em seu artigo 9º Parágrafo 4º da lei de responsabilidade fiscal, 

na qual cabe ao poder executivo fazer as demonstrações daquilo que ocorreu no primeiro 

quadrimestre toda a receita auferida bem como toda a despesa que ocorreu nesse 

período como são muitos números vou passar a nossa secretária para fazer 
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apresentação e ao final, se algum dos presentes tiver alguma dúvida quiser fazer alguma 

pergunta a gente está aqui para esclarecer passo a palavra Viviane.  

Secretaria Adjunta – Viviane de Almeida Camargo - Boa noite a todos, Agradeço aos 

presentes aqui no plenário, e agradeço aqueles  assistindo pela web especial também a 

nossa equipe técnica Maria contadora, Eliete presentes aqui Antônio em nome do 

Antônio aos funcionários da câmara que estão aqui, então vamos começar a 

apresentação da audiência pública do primeiro quadrimestre, e esse procedimento 

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

Transparência possível entre a população o legislativo e o executivo, informamos que a 

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

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

nesse primeiro quadro, nós temos um relatório resumido da execução orçamentária e 

Vamos explorar. Então as nossas receitas ela é composta por receita corrente e receita 

de Capital receita intra-orçamentária, na nossa receita de Capital vou falar uma das 

principais pelo menos que são os nossos impostos e dentro dos impostos está o IPTU e 

ISS que é uma fonte de renda que a gente sempre está atento a eles temos também a 

transferências correntes né que daí no caso viesse IPVA é uma das receitas também 

que a gente sempre está ali observando bastante a sua evolução de receita de capital e 

o do exemplo aqui na nossa transferências de Capital. São transferências do convênio 

seja da União ou do Estado que são repasse para investimento do exemplo de uma UBS 

ou de uma escola até mesmo uma pavimentação, então o município procurou seja a 

União seja Estado essa parceria ou até mesmo num total de um convênio para poder 

investir, a receita aí intra – orçamentária. As autarquias exemplo a câmara, Pró- 

habitação e Embuprev. No próximo quadro temos, então um analítico das transferências 

correntes é como eu já tinha falado é ICMS e IPVA, Aí também temos no Fundeb que é 

de grande importância transferências de convênios e outros aquele tem a redutora. Aqui 

nós temos um total realizado o de R$ 249.675.401,00. Maria poderia voltar só no quadro 

anterior que eu acabei não falando de números falei um pouquinho de cada um e acabei 

não falando dos números, Eu acho que importante tá falando eu não queremos uma 

receita Total aqui a previsão anual é de um bilhão e duzentos milhões e cento mil reais 

e realizada nesse quadrimestre nós temos R$ 354307578 reais. Secretário da Fazenda 

– Adelço Buhrer - É só para deixar claro para todos os ouvintes que normalmente se nós 

estamos falando do primeiro quadrimestre nós teremos três quadrimestre e normalmente 

o primeiro quadrimestre de todo ano é o período de maior arrecadação de um município, 
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e nós aqui nós estamos tendo uma situação atípica que o mínimo que nós deveríamos 

ter recebido seria no mínimo Seria o ideal de 33.33.33 seria um terço dos 3 quadrimestre 

e até a presente data nós temos 29. 48 por cento de receita, ou seja a receita ela foi 

aquém daquilo que a gente previa que acontecesse. 

Secretaria Adjunta – Viviane de Almeida Camargo – Então já falei das transferências 

correntes agora a gente vai para o relatório resumido da execução orçamentária. No que 

diz respeito a receita, então nós fizemos a receita e Em contrapartida as nossas despesa 

corrente e despesa de capital e despesas também e  orçamentária a despesas correntes 

a folha de pagamento né pessoal encargos juros essa outras despesas aqui ela é 

composta pelos materiais pela conta de serviço e tudo mais despesa de Capital, nessa 

parte de investimento como eu falei lá numa um exemplo de uma construção quando ela 

executada, seja por medições ou nela na totalidade ela vai tá esperando, aqui nesse 

quadro se a gente tem já liquidado ou pago, então no total Geral pago estamos 

310103659 reais, aquele compõem também os pagos de restos a pagar no quadrimestre 

a gente vai falar um pouco de resultado primário que são o comparativo de receitas e 

despesas nas nossas arrecadações no qual a nossa receita tá maior que nossas 

despesas que a gente tá dentro dos limites orçamentários receitas fiscais líquidos temos 

uma previsão anual de um bilhão e 132 milhão e realizada no quadrimestre 342063416 

reais, as nossas despesas fiscais líquidas uma previsão anual de um bilhão e 139 

milhões 676 mil,  realizado no quadrimestre 253950286 reais, respondendo  então o 

resultado primário positivo de 88113129 reais aqui é um resumo do nosso resultado 

primário. Então as receitas primárias correspondem ao Total das receitas orçamentárias 

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

as despesas primárias correspondem ao total dos primários orçamentários deduzidas as 

despesas com juros e amortização da dívida interna externa, o resumo do resultado 

primário a finalidade de indicar se os níveis dos gastos orçamentários são compatíveis 

com arrecadação, ou seja, a receita primária são capazes de suportar as despesas 

primárias em síntese avalia-se o Governo está ou não vivendo dentro dos seus limites 

orçamentários, conforme demonstra o resultado apresentado fazendo positivo pois a 

uma receita primária de 342063416 reais para honrar uma assistência primária 

253950286 reais, o próximo quadro a gente vai falar dos restos a pagar no quadro 

superior de restos a pagar na parte de cima ele está no analítico demonstrando tanto 

Poder Executivo quanto no legislativo os seus saldos de exercícios anteriores a 

movimentação até o bimestre e saldos até o bimestre,  ele fala do montante a pagar ou 
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seja é a somatória do  processado e não processado do saldo até o bimestre que compõe 

o valor de 27445158 reais, nesse próximo a gente vai falar então da nossa receita 

corrente líquida. Então da nossa receita corrente líquida ela é uma evolução de receita 

nos últimos 12 meses, então de maio de 2021 até abril de 2022, compondo nosso quadro 

e ele tem um total da nossa receita corrente líquida ajustada para cálculo dos limites de 

endividamento 933791207 reais. No próximo ao demonstrativo da despesa com pessoal 

e a previdenciária também uma revolução nos 12 últimos meses tem um total de 

310850477 reais, esses dois últimos quadros apresentados ele compõe o nosso relatório 

de gestão fiscal, então ele vem demonstra no seus dois últimos meses e ele vai nos 

conforme o relatório de gestão fiscal, que ele nos dá o limite legal e de que maneira nós 

estamos se comportando Total com pessoal o limite legal é 54%. E nós como valor de 

R$ 310850477 e 52 equivale a 36,29% e na nossa dívida consolidada líquida no valor 

de R$ 104890356.   Sendo ele está com fundo em 11,23% onde o seu limite Legal seria 

120% assim sintetizar alguns dos principais tópicos que compõem a gestão fiscal do 1º 

quadrimestre de 2022 onde procuramos transmitir de maneira clara e prática e as 

evoluções ocorridas no período, agradeço e passo a palavra secretário da fazenda 

Adelço para as considerações finais. Secretário da Fazenda – Adelço Buhrer - Então 

mais uma vez é importante conhecer todos os detalhes a todos ver todos os presentes 

que a apresentação que a gente faz que são muitos números, eles são números e se 

alguém precisar e necessitar de a gente detalha. A gente tem do detalhamento só que 

para nós não vai dar para nós ficar falando receita numa para todos os participantes 

dessa audiência porque além de constar no relatório todos esses números também nós 

temos uma detalhado, e também se alguém quiser alguma outra informação basta 

procurar a secretaria lá que a gente procuramos  receber todos os munícipes,  que 

qualquer os presentes mais  eu deixo aberto se algum dos presentes quiser fazer alguma 

pergunta, nós  estamos aqui apenas demonstrando que se gastou que se recebeu então 

Se alguém quiser fazer alguma pergunta seria sobre esse tema, estamos à disposição. 

Diretor Financeiro da Câmara - Antônio Geraldo de Matos -  se alguém quiser fazer 

alguma pergunta, não havendo perguntas, e nesse caso declara encerrada a audiência. 

 

 

  

 


