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ATA DA COMISSÃO PERMANENTE DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E 
CONTABILIDADE – AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEMONSTRAÇÃO E 
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO 3º QUADRIMESTRE 
DO ANO DE 2020, concedida ao Poder Executivo, nos termos do Edital nº 012/2021-L, 
para cumprimento ao § 4º do artigo 9º da Lei Federal nº 101/2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal), realizada na Sala das Sessões “Dr. Júlio Arantes de Freitas”, 
aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um. 
Excepcionalmente, e em razão da pandemia da COVID-19, a Audiência foi realizada por 
acesso remoto, respeitando as normas de distanciamento social da Organização Mundial 
de Saúde, e conforme estabelecido na Resolução nº 007/2020.  Presentes à Audiência 
Púbica os Vereadores Newton Dias Bastos, Presidente da Comissão de Orçamento, os 
Vereadores Júlio Antonio Mariano, Paulo Rogério Noggerini Junior e a Vereadora Cláudia 
Pedroso. Presentes aos Representantes do Poder Executivo, os servidores públicos o 
Senhor Marcos Adriano Cantero e Lucas Silvestre Paula.  Presentes também os 
servidores desta Câmara Municipal, Sra. Madeli de Fátima Figueira, Gerente Financeira e 
Scarlat Janaína Barbosa Varanda, Assessora de Comissões. O Presidente da Comissão, 
Vereador Newton Dias Bastos declarou aberta a Audiência dando início aos trabalhos 
10h10min. O Presidente da Comissão esclareceu aos presentes que a Audiência 
Pública foi concedida para a demonstração e Avaliação do Cumprimento das Metas 
Fiscais do 3º Quadrimestre de 2020. Em se tratando de matéria técnica, a exposição foi 
feita detalhadamente, pelo Sr. Lucas Silvestre de Paula, para que os Vereadores 
pudessem, de fato, avaliar o cumprimento das metas fiscais do quadrimestre. 
Demonstrou então que a Receita Realizada acumulada no período foi de R$ 
319.997.234,20 o que resultou na execução de 98% da receita prevista inicialmente. 
Expos que a receita verificada é composta na sua maioria pelas receitas correntes. Já a 
execução da Despesa no período acumulou um total empenhado de R$ 
304.790.577,11, demonstrado por cada função, indicando que 82% do orçamento da 
despesa foi empenhado. O liquidado no período somou R$ 280.131.616,60, ou seja, foi 
liquidado no exercício 75% das despesas.  Assim como na receita, esclareceu que as 
Despesas Correntes são a maioria, compondo mais de 85% da aplicação dos recursos. 
Em relação aos resultados, esclareceu que quando a referência é o empenhado o 
resultado superavitário foi de R$ 15.206.657,10 e em relação ao liquidado o resultado 
superavitário somou R$ 39.865.617,60. Quanto as Receitas provenientes de Operações 
de Crédito, foi realizado o montante de R$ 2.984.630,07 enquanto que o pagamento 
total das despesas de capital somou R$ 14.140.296,80. Os Restos a Pagar iniciou o 
exercício de 2020 com o valor de R$ 18.288.865,00, deste total foram cancelados R$ 
801.034,00 e pagos R$ 16.216.418,00. Para 2021 entre o saldo de exercícios anteriores 
mais as novas inscrições somaram o valor de R$ 28.194.004,00. Quanto ao Resultado 
primário, as receitas fiscais líquidas somaram R$ 296.413.353,70, contra R$ 
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260.380.236,30 de despesas fiscais liquidadas, demonstrando um resultado positivo 
para o período de R$ 36.033.117,39. No resultado nominal, também demonstrou que o 
resultado foi positivo, com um ativo disponível até o quadrimestre de R$ 55.995.978,90 
contra uma dívida consolidada de R$ 3.597.733,30. Foi demonstrado também o gasto 
com pessoal, no valor líquido de R$ 135.541.486,10, que representou 48,30% dos 
limites estabelecidos, portanto, abaixo do determinado pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal que é de 54%.  Foi demonstrado na sequencia que as aplicações obrigatórias em 
Educação e na Saúde foram alcançadas, sendo aplicados na Educação 25,61% dos 
recursos e na Saúde 27,16% dos recursos próprios obrigatórios.  A Receita realizada 
acumulada até o quadrimestre, do Fundo de Seguridade foi de R$ 32.114.916,60 
contra uma despesa liquidada de R$ 16.829.087,90 gerando um resultado positivo de 
R$ 15.285.828,70. O Senhor Lucas apresentou os Relatórios de Gestão Fiscal, conforme 
determina os artigos 54 e 55 da mencionada Lei. Feita a apresentação e respondidas as 
questões formuladas pelos presentes o Presidente da Comissão registrou o fato de não 
ter havido questões formuladas por escrito pelos munícipes presentes e, em seguida, 
agradeceu a presença de todos e declarou cumprida pelo Poder Executivo Municipal as 
disposições da Lei Complementar nº 101/2000. Nada mais havendo a ser tratado o 
Presidente encerrou Sessão de Audiência Pública, às 11h10min. Para constar, foi 
lavrada a presente Ata, que segue assinada pelos Membros da Comissão Permanente 
presentes. Consoante preceitua a Resolução nº 04, de 08 de janeiro de 2021, o vídeo 
da Audiência na íntegra, com os pronunciamentos dos Vereadores, na íntegra, consta 
no sítio de internet da Câmara e no Canal Oficial do Youtube, que podem ser 
acessados por meio dos links: http://www.camarasaoroque.sp.gov.br/tv-camara e 
https://www.youtube.com/watch?v=CAmlp5-A4ks&t=102s .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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