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AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PARA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2º QUADRIMESTRE DE 2022, REALIZADA NO DIA 

29 (VINTE E NOVE) DE SETEMBRO DE 2022 (DOIS MIL E VINTE E DOIS). 

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de setembro de 2022 (dois mil e vinte e dois), 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, ás 18h, realizou-se Audiência 

Pública para demonstrar a Avaliação e Cumprimento das Metas relativo ao 2º 

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. Dando início, o Sr. 

Antônio Geraldo Mendes de Matos – Diretor Financeiro da Câmara Municipal - Boa noite 

a todos meu nome é Antônio Geraldo economista diretor financeiro desta Câmara 

Municipal e nome do presidente da Casa Francisco Renato e demais vereadores declaro 

aberta a audiência pública que será apresentada pela Secretaria da Fazenda Municipal 

conforme preconiza a Lei de responsabilidade fiscal prestação de contas segundo 

quadrimestre 2022, será apresentado também a LOA lei orçamentária anual 2023, que 

começa a tramitar no legislativo e posterior votação pelos vereadores. Desde já agradeço 

a presença do público e dos internautas e passo a palavra a secretária adjunta Viviane. 

Secretaria Adjunta – Viviane – Boa noite a todos boa noite toda aqui presente aos da 

internet também em nome do Antônio e o cumprimento a todos os funcionários aqui da 

câmara aqui Jefferson cumprimento nome dele a pessoa que presente ao secretário da 

fazenda Eliete Maria que compõem a equipe da contabilidade e vamos dar início. Então 

a nossa audiência pública de prestação de contas segundo quadrimestre de 2022 lei 

complementar 101 da LRF artigo 9º a Prefeitura de Embu das Artes em cumprimento ao 

disposto no artigo 9º Parágrafo 4º da Lei 101 de 2000 responsabilidade fiscal vem a esta 

casa de leis demonstrar a variação do cumprimento das metas estabelecidas para o 

exercício de 2022 em consonância com PPA é LDO e LOA esse procedimento tem sido 

adotado por essa 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 contas 

do município principalmente no que diz respeito arrecadação e a despesa esse primeiro 

quadro mostrar a receita relatório resumido da execução orçamentária ela compõe de 

receita corrente e receita de Capital receita intra - orçamentária na receita corrente foi 
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prevista no aumento R$ 1.630.000.000,51 realizada no quadrimestre ou seja de maio 

agosto        R$ 778 milhões,  na receita de capital ela foi prevista  R$ 88.867.445,00 e 

realizadas R$ 6.635.478,05. E a receita aí ela teve uma previsão de R$ 67624800 

realizada R$ 21 564 21564315. A receita total realizada R$ 727914183,45. No próximo 

quadro temos a transferência corrente, que são as FMP. A ver a função dela onde 

previsto a sua totalidade foi de R$ 793950735,59. A realizada R$ 529905316,56. Agora 

nós temos o quadro das despesas é um relatório resumido da execução orçamentária 

onde também compõe despesas correntes e despesas de Capital despesas entra - 

orçamentárias aqui nas despesas correntes nós temos um valor liquidado no 

quadrimestre R$ 543000000 para R$ 52894,94 também podem e capitalizada R$ 

23985205,73. E R$ 22239808, 43 líquida das R$ 23 milhões para R$ 21 milhões entre 

as palavras aqui. Total delas paga junto com restos a pagar nós temos um montante de 

R$ 625379729 em reais R$ 22,29. E versus despesas para a gente saber como que está 

a o equilíbrio orçamentário nosso então, a receita fiscais líquidas realizada tem R$ 

700959851,08 por uma despesas fiscais líquidas realizada R$ 557665312,39. obtendo o 

resultado primário de R$ 143294538,69. O resultado primário a receita primária 

corresponde ao total de receitas orçamentárias deduzidas as operações de crédito 

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

corresponde ao total das despesas orçamentárias deduzidas as despesas com juros e 

amortização da dívida interna e externa e a sua finalidade é indicar o nível de gastos 

orçamentários com a compatível da arrecadação receita primária com que foi gasto com 

as despesas primárias e nesse demonstrativo do quadro que foi apresentado. Os 

resultados positivos pois há uma receita primária de R$ 700959851,08 para honrar uma 

despesa primária e R$ 557665312, 39. O próximo quadro mostrado são demonstrativos 

de restos a pagar o que compõe saldo de exercícios anteriores a movimentação ao 

bimestre saldos até o bimestre totalizando no montante a pagar de resto a pagar de R$ 

13000000,38. Receita corrente líquida a receita corrente líquida de compostos dos 

últimos 12 meses para obter a receita corrente líquida ajustada para cálculo do limite de 

endividamento que hoje está em na verdade no nesse período do quadrimestre R$ 

1.5906511,95. Aí nós temos a demonstrativo de despesas com pessoal e Previdenciário 

também uma evolução de 12 meses totalizando R$ 327330704,46. Com isso nós temos 

o relatório de gestão fiscal onde o limite prudencial com o pessoal no qual o limite legal 

dele compõe 54% nesse quadrimestre já atingimos 32.54% ou seja estamos abaixo do 

limite legal por lei assim também como as dívida consolidada líquida que se o limite legal 
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é 120 estamos em 10.56 operações de cargas que não teve na verdade aumentar em 

27% também. assim os principais índices que compõem a gestão fiscal segundo 

quadrimestre de 2022 onde procuramos transmitir de maneira clara e fática as evoluções 

ocorridas no período estamos abertos alguns questionamentos que tenham e ficado, e 

estamos à disposição tanto neste momento quanto no departamento de contabilidade, 

toda vez que foram apresentadas sempre vai tá aberto se usa apartamento de 

contabilidade a secretaria da fazenda em geral está aberto para população para qualquer 

dúvida esclarecimento.  

 

 


