
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA AVALIÇÃO DAS METAS FISCAIS DA 
LOA -  RREO - RGF- Io QUADRIMESTRE 2020

As 9 hs do dia 26 (vinte e seis) do mês de maio de 2020 (dois mil e vinte), realizou-se a 
AUDIÊNCIA PÚBLICA em que o Executivo demonstrará o cumprimento e avaliação 
das metas fiscais e os Relatórios Resumido da Execução Orçamentária- RREO da LOA e 
a Demonstração e Avaliação do cumprimento das Metas Fiscais-RGF do Io Quadrimestre 
de 2020, em atendimento ao art.9°, § 4o da Lei Complementar 101/2000-LRF, do 3o 
Quadrimestre de 2019, em função da COVID 19 a Audiência não poderá ser presencial, 
por isso foi feita online através do link: 
https://meet.iit.si/Audiencia Online MetaslOuadr 2020 PMSaoSebastiao ; Estavam 
presentes no inicio dos trabalhos da audiência, diversos intemautas, vereadores, 
munícipes e diversos técnicos das secretarias municipais, a audiência foi apresentada e 
presidida pelo Senhor Ernesto Donizetti Aparecido Silva, contador e diretor do 
departamento de Controladoria, conforme lista de presença anexa. A sessão teve inicio às 
9:30 (nove horas e trinta minutos) com abertura oficial pelo senhor Ernesto, que presidiu 
a sessão e justificou a forma de utilização da audiência ter sido online aos ouvintes em 
função do Decreto de Calamidade Pública n°:7713/20 de 20/03/2020 em razão da 
pandemia do COVID 19 no Município de São Sebastião, que após brevês esclarecimentos 
sobre a forma de realização da presente audiência, ficou acordado para o final da 
apresentação a interação dos ouvintes e respostas às dúvidas enviadas ao CHAT, então 
imediatamente deu-se inicio à apresentação com projeção dos slides demonstrativos do 
balanço Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, com apresentação do senhor Ernesto 
Donizetti Aparecido da Silva, que iniciou destacando a obrigação legal do órgão em 
realizar as audiências públicas e a importância da participação popular nas mesmas, pois 
por meio delas o Estado disponibiliza informações, esclarece dúvidas, abre debates e 
presta contas à sociedade sobre ações e projetos de relevante impacto e de interesse 
social, destacou também o artigo 9, parágrafo 4, da Lei Complementar n°101/2000 -  Lei 
de Responsabilidade Fiscal, que prevê que “até final dos meses de maio, setembro e 
fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas ficais de 
cada quadrimestre, em Audiência Pública na comissão referida no § Io do Art. 166 da 
Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas Estaduais e Municipais”; Na 
ocasião, foram apresentados e esclarecidos os resultados da execução orçamentária, bem 
como o desempenho da arrecadação de receitas e sua destinação, além de expostas as 
principais receitas e despesas do Executivo. Segundo o contador Ernesto Donizetti 
Aparecido da Silva, que iniciou com a apresentação do orçamento anual regulamentado 
pela Lei Orçamentária Anual - LOA n°: 2688/2019 a qual fixou uma previsão inicial de 
arrecadação de R$ 1.070.713.250,00 onde estamos com uma Dotação atualizada de R$
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1.105.391.393,52, um aumento de 3,% sendo oriunda de Excesso Financeiro; o total de 
receita arrecadada foi de R$ 341.003,112,00 representando 31% do orçamento inicial; 
dentre as despesas distribuídas entre os órgãos da Administração Municipal, foi paga a 
quantia de R$ 237.741.112,00, gerando um superávit de 27%, sendo os valores mais altos 
de gastos em Saúde e Educação, demonstrando as dotações atualizadas para cada órgão e 
secretarias municipais, incluindo a Câmara Municipal que dispõe de 2% do Orçamento; 
As despesas com Pessoal e Encargos Sociais totalizaram R$ 251.644.220,06, que 
corresponde a 36,79% da Receita Corrente Liquida-RCL R$ 683.945.943,06 e se 
manteve abaixo dos limites legais (54%) e prudencial (51,3%), permitidos pela LRF; 
Conforme estabelecido na Constituição Federal, o Município deve aplicar anualmente, 
nas despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, o percentual de 25% da 
Receita de Impostos e Transferências Constitucionais. No Io quadrimestre de 2020, as 
despesas empenhadas com Manutenção e Desenvolvimento de Ensino totalizaram R$ 
69.638.136,00, representando 35,25%; No mesmo período, o valor das receitas destinado 
ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais de Educação -  FUNDEB foi de R$ 24.489.326,00 sendo. obrigatória a 
aplicação no Magistério (60%) e a prefeitura investiu R$ 18.717.352,00 representando 
76,43%, atendendo plenamente à legislação; Ainda no Io quadrimestre de 2020, as 
despesas empenhadas com saúde atingiram o montante de cerca de R$ 83.073.097,00 
correspondendo a 42,06%, indicando o pleno atendimento do limite de 15%; Os Restos a 
Pagar totalizavam em 31/12/2019 o valor de R$ 107.362.092,89, dos quais foram pagos 
R$ 56.485.584,94 representando 52,61% do montante e foi cancelado R$ 25.674,78, 
restando um saldo a pagar de R$ 65.659.532,00; No tocante a Divida Pública 
Consolidada - DC em 31/12/2019 o valor de R$ 30.815.647,00 dos quais foram pagos R$ 
1.224.616,00 representando 3% do montante e restando um saldo a pagar de R$ 
29.591.031,00; A titulo de esclarecimento a população foi elaborado um quadro 
demonstrativo dos recursos aplicados no combate ao COVID 19 no município no Io 
quadrimestre de 2020, com uma aplicação de R$ 6.307.712,00 correspondendo a 1,18% 
do total da receita arrecadada no período, valores computados após o decreto de 
calamidade publica n°7713/20 de 20/032020; Dado o encerramento da apresentação dos 
quadros e as devidas explanações foi aberto o CHAT a perguntas dos participantes: Foi 
levantada foi sobre a composição do aumento das Dotações Inicial e como foi aplicado 
ou utilizado? - O Sr. Ernesto respondeu que sendo oriunda de Excesso Financeiro, isto é 
saldo credor em conta corrente referente a transferências efetuadas no final do exercício 
de 2019, não utilizadas pela administração, trata-se de fonte de recursos vinculados com 
aplicação específica em projetos pré-determinado, conforme a origem de cada fonte de 
recursos, não sendo possível a utilização em fontes diferentes; por conseguinte foi 
levantada a questão do resultado Orçamentário, sobre o valor do DÉFICIT de 39% 
apresentado entre a Receita Realizada X Despesas Empenhadas como seria isso possível?
- O Sr. Ernesto disse que as Despesas Empenhadas representam todos os valores dos
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contratos em vigência na Prefeitura a serem pagos durante o ano de 2020, pois houve o 
empenho de todos os contratos tanto de fornecimento de material, locação, obras, 
reformas e compra de equipamentos que serão entregues ou se tomarão exigíveis até o 
dia 31/12/2020, por esse motivo gerou esse déficit de 39% entre o montante arrecadado e 
o empenhado, mas isso é comum acontecer no Io quadrimestre do ano, mas o que serve 
realmente de parâmetro é a despesa Liquidada e Paga e estas estão SUPERAVITÁRIAS 
em 23% e 27% respectivamente. Nada mais foi perguntado foi dado por encerrada a 
presente audiência, com os agradecimentos aos participantes.


