
 
 

 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA AVALIÇÃO DAS METAS FISCAIS DA 

LOA – RREO - RGF- 1º QUADRIMESTRE 2021 

 

As 17hs do dia 28 (vinte e oito) do mês de maio de 2021 (dois mil e vinte e um), realizou-

se a AUDIÊNCIA PÚBLICA em que o Executivo demonstrou o cumprimento e avaliação 

das metas fiscais e os Relatórios  Resumido  da  Execução  Orçamentária -  R R E O   da 

LOA e a  Demonstração  e  Avaliação   do   cumprimento das Metas   Fiscais – R G F   do 

1º  Quadrimestre   de   2020,  em    atendimento   ao   artigo 9º,  §  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.jit.si/Audiencia_Online_Metas1Quadr_2021_PMSaoSebastiao 
Estavam presentes no início dos trabalhos da audiência, diversos internautas, vereadores, 

munícipes e diversos técnicos das secretarias municipais, a audiência foi apresentada e 

presidida pelo Senhor Ernesto Donizetti Aparecido da Silva, contador e diretor do 

departamento de Controladoria, conforme lista de presença anexa. A sessão teve início às 

17:10 (dezessete horas e dez minutos) com abertura oficial pelo senhor José Reis de Jesus 

Silva Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Sebastião e  demais vereadores 

que após a abertura oficial passou a palavra ao Contador senhor Ernesto para o início da 

apresentação, que presidiu a sessão e justificou a forma de utilização da  audiência ter sido 

online aos ouvintes em função do Decreto de Calamidade Pública nº: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 perguntas, dúvidas e 

questionamentos enviadas no CHAT da presente Audiência, nesta plataforma interativa, 

então antes do início da apresentação,  foi informado que as demonstrações e quadro 

apresentados não contém os dados consolidados do mês de ABRIL/2021 do Instituto de 

Previdência de São Sebastião - SSPREV, devido ao não fechamento, até o momento desta 

apresentação dos respectivos demonstrativos  referentes ao 1º Quadrimestre de 2021, todas 

as  projeções dos slides e demais demonstrativos e analises, do Balanço Orçamentário, 

Financeiro e Patrimonial estão consolidados sem os respectivos valores do SSPREV; 

imediatamente, após a presente explanação, deu-se início a audiência, com a 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 - LRF, 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 § 1º 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 
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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 nº: 2765/2020 de 09/11/2020, a qual fixou uma 

previsão inicial de arrecadação de R$ 1.068.825.250,00 onde ainda permanece com a 

mesma dotação estipulada; o total de receita arrecadada foi de R$ 381.786.379,58 

representando 36% do orçamento inicial;  dentre as despesas distribuídas entre os órgãos 

da Administração Municipal, foi paga a quantia de R$ 213.126.492,28 gerando um 

superávit de 44,18%, 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$ 312.875.023,61 que corresponde a 41,89%  da Receita 

Corrente Liquida - RCL que está calculada em R$ 746.834.191,84 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 que no 1º quadrimestre de 2021, totalizaram R$ 

218.177.161,39 e as despesas empenhadas pelo município com Manutenção e 

Desenvolvimento de Ensino totalizaram R$ 58.146.025,52 representando 26,65%; 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 foram de R$ 29.278.880,56 sendo obrigatória a aplicação no Magistério (70%) 

e a prefeitura investiu R$ 15.083.189,67 representando 51,52% tal índice deve-se ainda ao 

reflexo da pandemia do COVID 19 em função do não retorno às aulas presenciais, de 

acordo com o plano São Paulo de combate ao Coronavírus, determinado pelo Governo 

Estadual, como estamos no início do ano letivo e de acordo com nossas previsões 

atenderemos plenamente à legislação até o final do ano; Ainda no 1º quadrimestre de 2021, 

as despesas empenhadas com saúde atingiram o montante de R$ 100.627.689,29 

correspondendo a 46,12% das receitas recebidas pela prefeitura que totalizaram R$ 

218.177.161,39 indicando o pleno atendimento do limite obrigatório de 15%; Os Restos a 

Pagar totalizavam em 31/12/2020 o valor de R$ 103.903.186,41 dos quais foram pagos R$ 

79.995.162,87 representando 79% do montante devido e foi cancelado R$ 2.487.322,29 

referente aos acordos formalizados, restando um saldo a pagar de R$ 21.420.701,25 ; No 

tocante a Dívida Pública Consolidada - DC em 31/12/2020 o valor de R$ 111.864.211,83 

pois durante o 1º quadrimestre tivemos a liberação dos Empréstimos, Financiamentos e 

Acordos de parcelamento de Dívidas, devidamente aprovados pela Câmara Municipal 

objeto de projetos de Lei de 2019 e 2020, os quais só foram liberados no 1º quadrimestre 

deste ano, restando um saldo a pagar de R$ 144.059.718,44, representando 19,29% da 

Receita Corrente Liquida;  A título de esclarecimento à população foi elaborado um quadro 

demonstrativo dos recursos aplicados no combate ao COVID 19 no município no 1º 

Quadrimestre de 2021, com uma aplicação de R$ 3.785.774,63 correspondendo a: R$ 

630.744,38 com Repasse Federal (FR:05); e o valor de R$ 3.155.030,25 com Recursos 

Próprios (FR:01), correspondendo a 1% do total da receita arrecadada no período, valores 

computados no 1º Quadrimestre de 2021, após o decreto de calamidade pública nº 7713/20 

de 20/03/2020; Dado o encerramento da apresentação dos quadros e as devidas explanações 

foi aberto o CHAT a perguntas dos participantes: Foi perguntado no tocante a Dotação 

Inicial, de como se procedeu? e como será aplicado ou utilizado? - O Sr. Ernesto respondeu 



 
 

que sendo oriunda da LOA-Lei Orçamentária Anual, que são baseadas na LDO-Leis de 

Diretrizes Orçamentárias e em atendimento ao plano de governo, estipulado no PPA-Plano 

Plurianual de 2018 a 2021, então na LOA ocorre uma Estimativa de Receita e uma Fixação 

de Despesas, isto é se faz uma previsão de quanto iremos arrecadar e em contrapartida se 

fixa onde será aplicado os recursos recebidos, quanto a aplicação cada dotação tem uma 

aplicação específica em projetos pré-determinado na LDO e no PPA, conforme a origem 

de cada fonte de recursos, isto é de onde vem o recurso; não sendo possível a utilização em 

projetos diferentes dos estipulados na LOA e em Leis próprias, também tivemos a 

Liberação de Emendas Orçamentárias recebidas da União e Operações de Crédito  oriunda 

de liberação de empréstimos já aprovados e que segue um cronograma para sua liberação 

financeira, além de convênios de Repasses e Transferências financeiras da União e do 

Estado para Custeio de projetos específicos;  Foi questionado que se o índice de pessoal 

está em 41,89%  se,  já foi considerado o custo do pessoal chamado do concurso público 

no município? e como tem margem há previsão de novas chamadas? - O Sr. Ernesto 

respondeu que o índice é calculado com base na Receita Corrente Liquida dos últimos 12 

meses e que nesse quadrimestre já está incorporado as despesas do pessoal até 30/04/2021; 

porém quanto a chamada de novos concursados, isso depende de decisão administrativa e 

também a limitação dada pela LC 173/2020 editada pelo Governo Federal, que bloqueou o 

aumento da despesa com Pessoal até 31/12/2021, haja vista, todo o empenho do governo 

municipal em reduzir o gasto com pessoal para suprir as aposentadorias e não haver 

prejuízo dos serviços públicos; por conseguinte foi levantada a questão do Resultado 

Orçamentário, sobre o valor do DEFICIT de 22,79% 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 contratos em vigência na Prefeitura a serem 

pagos durante o ano de 2021, 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 tornarão exigíveis até o dia 31/12/2021, por esse motivo gerou esse déficit 

entre o montante arrecadado e o empenhado, mas isso é comum acontecer, por exemplo no 

1º quadrimestre de 2020 foi apurado um DEFICIT de 39% e esse quadrimestre diminuiu 

consideravelmente; mas o que serve realmente de parâmetro é a despesa Liquidada e Paga 

e estas estão SUPERAVITÁRIAS em 40,52% e 44,18% respectivamente;  o Sr. Ernesto 

disse ainda que os valores que estão sendo contabilizados como liquidados, são Notas 

fiscais de Serviços ou Materiais que foram entregues e apenas aguardando o respectivo 

prazo para pagamento, por isso a existência de um montante liquidado no quadro 

comparativo da RECEITA x DESPESAS, pois esses valores foram somados a outras 

liquidação aguardando o pagamento em sua respectiva data de vencimento. Nada mais foi 

perguntado foi dado por encerrada a presente audiência, com os agradecimentos aos 

participantes.  
 

Segue o link: 28/05/2021 – Audiência de Metas 1º Quadrimestre de 2021 

https://meet.jit.si/Audiencia_Online_Metas1Quadr_2021_PMSaoSebastiao 
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 PRESENTES: 

Assinaram a lista na PLATAFORMA 

ID Hora de início Nome Completo: Documento E-mail: Entidade:

1 5/28/21 17:00:17 Lincoln Amorim 37363834873 lincoln.amorim@govbr.com.br GOVBR

2 5/28/21 17:01:05 Murillo Rossi Raimundo 43584224-9 murillo.raimundo@govbr.com.br Governança Brasil

3 5/28/21 17:01:02 Luiz Gustavo Vittorazzi 39325789884 luiz.vittorazzi@govbr.com.br Governança Brasil

4 5/28/21 17:02:38 Ernesto Donizetti Ap.Silva 20.284.909 ernestocontadorvirtual@gmail.com PREFEITURA MUNICIPAL

5 5/28/21 17:18:51 Rafael Ferreira Bastos 34308227852 rafaelbastos.cont@hotmail.com Gabinete do Prefeito 

6 5/28/21 18:07:51 Solange ap toledo 17829664 Solatoledo@yahoo.com.br Prefeitura Municipal

7 5/28/21 18:13:34 Sergio Vernin 27.697.308-2 sergio.vernin@govbr.com.br GOVBR

VIA-CELULAR sem assinatura da 

Lista 

• Pres. Vereador José Reis  

• Leandro Pagani 

• Cintia 

• Tatiane Oliveira  

• Viviane Oliveira 

• Ary Mota  

• Lais Borges   

• Herminia Portes  

• Carolina Souza  

• Leticia dos Santos  

 

 

 

Ernesto Donizetti Aparecido da Silva 
Apresentador e Contador 


