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AUDIÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA PARA APRESENTAÇÃO DAS
METAS FISCAIS DO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2020

Em decorrência das medidas de emergência de saúde publica para o
enfrentamento da pandemia provocada pelo novo coronavirus, definidas pela lei
federal 13.979 de 06/01/2020, e orientações do Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo (Comunicado SDG n. 17 do TCE – SP, de 24/04/2020), a prefeitura
realizará de forma eletrônica a audiência publica relativas as metas fiscais do
terceiro quadrimestre de 2020.
Os dados ficarão disponíveis no site oficial da prefeitura para consulta no período
de 18 a 22 de fevereiro de 2021.
No período de 23 a 26 de fevereiro, eventuais duvidas ou perguntas poderão ser
respondidas, se condizentes com o assunto objeto da presente audiência pública.
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AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS
3º QUADRIMESTRE DE 2020
L.R.F. – ART. 9, § 4º
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA
As receitas orçamentárias compreendem as receitas correntes, que são a
somatória das receitas de impostos, taxas, contribuições, receitas patrimoniais,
receitas de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes, e das
receitas de capital, que são Operações de créditos, alienação de bens e
transferências de capital. As receitas totais (liquida) realizadas no terceiro
quadrimestre de 2020 somaram R$ 24.796, e as realizadas até o terceiro
quadrimestre somaram R$ 73.049. (Quadro paginas 2 e 3/25)
COMPARATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA
Quando comparado com igual período do ano anterior, é possível verificar
que em 2020, as receitas orçamentárias foram R$ 24.796, enquanto em 2019 foi
de R$ 23.609. Quando analisadas acumuladamente, ou seja, de janeiro à
dezembro, verificamos os valores de R$ 73.049 para 2020 e R$ 66.806 para o
mesmo período de 2019. (Quadro pagina 4/25)
DEMONSTRATIVO DAS PRINCIPAIS RECEITAS
Demonstra as principais receitas municipais por especificação, valor orçado
atualizado, realizado no quadrimestre e realizado até o quadrimestre. (Quadro
pagina 5/25)
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO – DESPESA
As despesas orçamentárias compreendem as despesas correntes, que são
compostas por pessoal e encargos e outras despesas correntes e das despesas
de capital, que podem ser neste caso, de investimentos e amortização da divida.
As despesas totais realizadas (empenhadas) no terceiro quadrimestre de 2020
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foram R$ 18.453, e as despesas totais realizadas até o terceiro
quadrimestre R$ 70.954. (Quadro pagina 6/25)

COMPARATIVO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA
Quando comparado com igual período do ano anterior, é possível verificar
que em 2020, as despesas orçamentárias empenhadas foram R$ 70.954, e no
mesmo período de 2019 foi de R$ 66.075. (Quadro pagina 07/25)
COMPARATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO
Este quadro demonstra as despesas municipais especificadas por função
de governo (Quadro pagina 9/25)
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO POR ENTIDADE
Este quadro demonstra as receitas e despesas consolidadas por entidades
pertencentes ao município. Até a elaboração da presente audiência, a Entidade
Fundação Cultural não havia enviado os dados de dezembro de 2020. (Quadro
pagina 11/25).
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
Este quadro demonstra a situação financeira da prefeitura no curto prazo.
Demonstra toda a receita orçamentária arrecadada (73.049.027), toda a despesa
orçamentária liquidada (68.268.876). Também a receita e despesa extraorçamentária, sendo: transferências financeiras concedidas (2.617.243); e
recebidas (2.650.989); Empenhos liquidados a pagar no exercício (5.480.476) e
Restos a pagar de exercícios anteriores que foram pagos (6.275.004), bem como
as consignações retidas (7.901.720) e pagas (11.109.060), neste último caso, em
que a prefeitura é só mediadora dos recursos, e também o saldo financeiro
recebido do exercício anterior (6.946.117) e saldo financeiro atual (7.758.145)
(Quadro pagina 12/25)
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RESULTADO NOMINAL
Demonstra a divida consolidada do município, o ativo disponível, e haveres
financeiros pelo valor liquido (Deduzido os restos a pagar processados), divida
consolidada liquida e o resultado nominal obtido. O resultado nominal obtido
acumulado até o terceiro quadrimestre de 2020 foi de R$ -7.278.924. Este
resultado ocorreu em razão da diminuição da divida liquida que era de R$
9.935.936 em 31/12/2019 para 2.657.012 até o terceiro quadrimestre de 2020. Os
fatores que contribuíram para a diminuição da divida fiscal líquida foram o
aumento do ativo disponível e o pagamento de restos a pagar de exercícios
anteriores. (quadro pagina 13/25)
LIMITE DE ENDIVIDAMENTO
O município se encontra dentro do limite de endividamento previsto na
resolução 40/2001 art. 3º, II do SENADO, encontrando com 0.05% de um total de
120% sobre a receita corrente liquida. (Quadro pagina 15/25)
RESULTADO PRIMÁRIO
O resultado primário é definido pela diferença entre as receitas e despesas
do governo, excluindo-se da conta as receitas e despesas com juros. Caso a
diferença seja positiva tem-se um “superávit primário”, caso seja negativa, tem-se
um “déficit primário”.
No quadro objeto desta analise, o município obteve um superávit primário
acumulado até o terceiro quadrimestre de 2020 foi de R$ 7.146.
A meta estabelecida na Lei de Diretrizes orçamentária foi de R$ 1.245.
(Quadro pagina 16/25)
APLICAÇÃO NO ENSINO

O município aplicou na educação em percentual 28,88% de sua receita de
impostos e transferências de impostos pela despesa empenhada; 28,52% pela
despesa liquidada E 28,10% pela despesa paga O mínimo constitucional
obrigatório exigido é de 25,00%. (Quadro pagina 17/25)
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Aplicou também 100,00% dos recursos recebidos do FUNDEB, sendo
881,46% com profissionais do magistério e 18,53% com demais despesas.
(Quadro pagina 19/25)

APLICAÇÃO NA SAUDE
O Município aplicou o percentual de 31,41% de sua receita de impostos em
saúde pela despesa empenhada; 30,54% pela despesa liquidada, e 28,98% pela
despesa paga. O mínimo constitucional obrigatório é 15,00% (Quadro pagina
22/25).

DESPESAS COM PESSOAL
A Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000 em seu artigo 19 e 20
estabeleceu o percentual de gastos com pessoal entre os Entes da federação,
poderes e órgãos sendo o executivo fixado em 54,00%.As despesas de pessoal
se encontram dentro do limite estabelecido, compreendendo 49,19% sobre a
receita corrente liquida. Quando comparado com o mesmo período do ano anterior
esta foi de 50,43% (Quadro pagina 24/25).

Santa Rosa de Viterbo, 18 de Fevereiro de 2021.

