
Prefeitura Municipal de Vinhedo
Secretaria de Fazenda

ATA DA AUDIÊNCIA PtJBLICA DE DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO CtJMPRIMENTO DAS

METAS FISCAIS DO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE

2020 e Apresentação da LOA/2021

Aos trinta di.as de Setembro de 2020, Na Câmara Municipal de
Vinhedo/SP, às 18:00 deu-se i.vício à Audiênci.a Pública de
Demonstração e Avali.ação do Cumprimento das Metas Fiscais do
segundo Quadrimestre de 2020. O Presidente da Comissão de Finanças
e Orçamento da Câmara Mini-cipal, Vereador Rubens Nunes abri.u a
seção cumpri-sentando a todos os presentes e ressaltando o objetivo
e o embasamento legal da seção. Estiveram presentes os Vereadores
Rui "Macaxeira", Rodrigo Paixão e Sandro Rebecca que participaram
pela Internet devido a pandemia Covid19. Sr. Rubens destacou a
ausênci.a dos Vereadores Florentino, Paulinho Palmeira, Eduardo
Gelml, Edson PC, partia-param pela Secretaria da Fazenda, o Sr
Eduardo Josapha, Controle Inferno, o Sr. José Carlos Meneghesso,
Dlretor Contábil. Sr. rosé Carlos deu i.níci.o à apresentação
destacando ausência Secretaria Sra. Dei.se de Menezes Gomos deva.do
problemas saúde na família. Destaca a presença dos Srs. Gustavo e
Beto da Sanebavi. Os dados foram demonstrados, avaliados e
divulgados de acordo com as premissas estabelecidas nos anexos de
metas fiscais constantes da Lei de Di.retro.zes Orçamentárias do
exercício de 2020 e parágrafo 4' do artigo 9', da Lei de
Responsabilidade Fiscal. Pri.meigamente foi exposto pelos técnicos
da Prefeitura todo o conceito formal dos itens e valores avaliados
durante a audiência. Desta forma foram esclarecidos aos presentes,
os conceitos cie resultado primário, resultado nominal, receitas
fiscais, despesas fiscais, entre outros. Foi. esclarecido também,
que os valores apresentados referiam-se ao ente munici-pal, ou
seja, abrangendo a administração direta e inciireta do município.
E'oi. avali.ado pri-melramente o resultado primári-o obti.do no segundo
quadra-mestre de 2020, apurado na ordem de R$ 4.980.993,15. Fol
exposto que este valor foi resultado das seguintes operações:
neste período (2'. Quadra-mestre) o ente munici-pal obteve uma
receita bruta total na ordem de R$ 337.932.120,47 que depor-s de
efetuadas todas as deduções legais conforme legislação, apurou-se
uma receita fiscal liqui-da no pera-odo, na ordem de R$
324.656.190,46 sendo este valor a base de receita para apuração do
resultado primário em avaliação. Neste mesmo período foi
apresentado que o municipi-o executou uma despesa bruta na ordem de
R$ 329.981.438,20 e que depois de efetuadas todas as deduções
legais igualmente definidas em legislação, apurou'se uma despesa
fi.scal líquida no período, na ordem de R$ 319.675.197.31 sendo
este valor a base de despesa para apuração do resultado primário
do período em avaliação. Sabendo-se que o resultado primári-o é a
diferença apurada entre receita fiscal líquido./ deduzida da



despesa fiscal líquida. demonstramos que o resultado primário
obtido no segundo quacirimestie de 2020 foi da ordem de R$
4.980.993,15. Considerando que o resultado primário projetado na
LDO para o exercíci-o de 2020 foi da ordem de R$ -5.984.534,35,
podemos observar que a execução do quadrimestre ficou além daquela
projetada para o exercício. No entanto se considerarmos a
movimentação de receitas e despesas fiscais do período de maio a
agosto de 2020, iremos encontrar um déficit primário na ordem de
R$ -19.754.805,78, resultado decorrente da arrecadação obtida no
transcorrer do quadrimestre. Através do anexo denominado resultado
nominal, foi demonstrado as disponibilidades financeiras e o
estoque da dá-vi.da pública do mini.cíplo no encerramento do segundo
quadrimestre de 2020. Este anexo tem a fi.nulidade de demonstrar a
capacidade do ente muni.cipal em amortizar suas dívidas, tendo como
base a Dívida Fi.scal Liqui-da, que será obtida tomando-se por base
o valor da dívida total, deduzida as disponibilidades financeiras.
A dívida do Município está composta por: R$ 101.584.841,49
referiam se a dívida fundada e R$ 179.335,48 a dívida flutuante
As disponibi-cidades financeiras e demais ati-vos de curto prazo por
sua vez, foram da ordem de R$ 44.749.838,64. Percebe-se que havia
um crédito financeiro a menor, se deduzidos os restos a pagar e
comparado com a dívida consolidada, na ordem de R$ 101.584.841,49
Chegaremos então a conclusão de que o município dispunha de dívida
pública líquida no encerramento do segundo quadrimestre. Foi
esclarecido aos presentes que o resultado apurado está dentro das
metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que prevê
para o exerce-ci-o de 2020, uma dívi-da fiscal líquida na ordem de R$
- 877.000,00. A obtenção deste resultado foi decorrente da
política fi.scal da atual administração, voltada para a amortização
de suas dividas e contenção dos gastos públicos. Também foi
exposto que o resultado nominal obtido no encerramento do segundo
quadra-mestre em análise foi da ordem de R$ -8.007.243,36. Durante
a explanação referente aos anexos fiscais, houve ampla e
irrestrita participação dos presentes com relação aos dados
apresentados.

O vereador Sr Rubens questiona como está o recolhimento do IPTU,
onde muitas famíli-as pagam mensalmente, se com a pandemi-a como
está sendo o recolhimento, se houve queda? Sr. rosé Carlos
responde que foi percebido pequena queda nos meses de abri-l e
maio, mas que em :junho a arrecadação melhorou, acrescenta que
chama atenção a redução na arrecadação do ITBI, inclusive temos
dados aqui, fornecidos pelo economista Sr. Gildo, que não pode
estar presente devido à pandemia, e também o nosso controle
interno Sr. Eduardo com as informações: no IPTU e taxa de colete
lixo, um acréscimo de 3%, no ITBI redução de 44%, talvez
si.unificando que o comérci.o imobi-bário teve redução e também no
IPVA, outro ponto que chama bastante atenção é a queda na
arrecadação do ICES de 6%. O vereador Sr. Rubens questi-ona os
demais vereadores parti-ci.partes, se feri.am mais perguntas, o
vereador Sr. Sandro, parabeniza a apresentação, que ficou mais
claro para o acompanhamento, acrescenta que tem dúvidas no slide
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].0 transferência financei-ra concedida e no slide 17, e pede para
posteriormente encaminhar os detalhes, Sr. rosé Carlos se
compromete em encaminhar. Com isto Sr. rosé Cardos encerra a
apresentação do cumpri.mento das Metas fiscais do 2' quadra-mestre
2020

L O A - 2021
Audiência Pública Proposta da LOA -- Lei Orçamentária Anual

Realização em 30/09/2020 -- Plenário da Câmara Municipal
Conforme Convocações publicadas nos BM de setembro de 2020

Sr. rosé Cáries Inicia o$ slides da proposta de Lei
Orçamentária Anual para o ano de 2021, temos a discriminação das
recei.tas da administração direta, o projetado para 2021 de
receitas correntes R$ 535.525.477, dividido em receita tributária,
que é R$137.770.379, receita patrimonial R$ 273.000,00, receita de
serviços R$ 2.000,00, transferênci.as correntes R$ 390.288.000,00,
e outras receitas correntes R$ 7.192.097,48, rocei.tas de capital,
operações de crédito R$ 300.000,00, ali.enação de bens R$
29.000,00,transferências de capital R$ 581.000,00, perfazerldo o
total de receita de capa-tal de R$ 910.000,00 e a previsão de
deduções da rocei.ta. FUNDEB R$61.054.200,00, total da receita
líquida da administração direta prevista de R$ 475.381.277,36, leu
os valores dos quadros abaixo para a Sanebavi

Posteriormente fez a leitura detalhadas dos quadros relação de
obras da Prefei.tuta e da SANEBAVI

3

        i+.       
KpiaLrlliillslay-aç# blaa lluu-ulbaa l b-v+R

Administração Indireta l Exercício 2021
Receitas Correntes R$ 42.823.000,0a

Receita Tübutária R$ 24.000,00
Receita Patrimonial R$ 638.000,00
Receita de Sewiças R$ 41.701.000,00

Outras Receitas Correntes R$ 460.000,00

Receitas de Capital R$ 9.536.000,00
Operações de Crédito RS 0,00

Alienação de Bens R$ 6.000,00

Transferências de Capital R$ 9.530.000,00

Receita Líquida da Administração Indireta R$ 52.359.000,00



Prosseguiu com a leitura das despesas alocadas por uni-dado
orçamentária, o qual o Sr. Rubens solicitou para ler
detalhadamente de todas as Secretarias.
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Prefeitura de Vinhedo/SP - LOA - OBRAS/2021

SECRETARn DESCE/CAO labOR

     
Eduwçãa Refém)ar Canstwir Equipar Prédios do Ensino infantil/Fundamental R$ i.3aQ.ooo.QO

     
Espante Refomla e Manutenção dos Espaços Esportivos e de Lazer R$ 200.00Q.00

     
Saúde Reformar Prédios dos Serviços de Saúde R$ 100.00Q,00

     
Cultura Refomla e lylanutenção das Centros Culturais R$ 80.DO0,00

Refomla e Manutenção do Teatro Municipal R$ 100.000,00

   
Obras fINitA-Apoio Financeiro à Aplicação em Despesa de Capital R$ 3DD.DDQ,DD

Obras, Pavimentação Asfática, Abertura, Duplicação. Agastamento,Recuperação e

Drenagem
R$ 2.700.000,00

   
  Total R$ 4.780.000.0D

SA N E B AVl-LOA-OBRAS/2021
Unidade 0ESCRlçA0  

     
vetar de Obras e

Saneamento
Implantação e substituição rede coletora esgot e distribuição água R$ 26S,000,00

   
Setor de abras e

Saneamento
Setorização rede abastecimento por zonas de pressão R$ 2.34S.000,00

     
Selar de. abras e

Saneamento
Refomla e ampliação estação tratamento de esgoto Pinheirinho R$ 7.180.00a,00

     
vetar de Obras e

Saneamento
Reforma e ampliação captação de água R$ 1.800.000.00

     
  Total R$ 11.590,000.00



Finalizou a apresentação, destacando serem estes os valores que
foram encaminhados através Proljeto de Lei., com base LD0 202].. Sr
Rubens questiona se algum vereador tem perguntas, Sr. Sandro
sugere e solicita a i.nclusão de coluna no sli.de 8, com comparativo
percentual entre 2020 e 2021, Sr. rosé Carlos anota e responde que
irá providenciar. Sr. Rubens comenta que não há inscritos e segue
para a parte final, com a declaração: esta presidência pode
encerrar os trabalhos da presente audiência pública, estende os
agradecimentos a todos os vereadores presentes, cumprimenta a
todos da Secretaria da Fazenda, ao pessoal da Sanebavi, agradece
também à equipe de trabalho da Câmara em nome do Alexandre e da
Som.a para a reali.zação da apresentação. Nada mais havendo a ser
tratado, declarou encerrada a audi.ência

Sr. rosé Carlos lavrou a presente Ata a qual foi consiçlgrada
aprovada e assinada por todos os Presentes:
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SECRETARIAS - UNIDADES aRCAMENT.áRiAS

VALORPROJETADQ
PARADE$PE$ASLOA

EXERCÍCIO 2D21

$ecrelaria Mun:íeil#all dle G:overna B.DaB.116,Q2

$earetaria Mu:nileípal die Negóeías Ju:ridli:eas 2.3B2.177,84

$ecretaNa Muin:ieipal de Meigo Am;bi=ente e Urbani:smo 2.D92.396,36

Seeretaría Muníeipal da. Adm.ínistração 11.720.8S7,Sa

3ecrelaüa Muniiei;pal dla Fazer.d:a S.242.12042

Secretaria Mu:níeípal de Pmmaçáa e Assistência Saeíal 6.B22.851,55

Secretaria Municlipal de Ed:ueação 165.378.052,D4

$eerelaHa Muníeípal de Espante e Lazer 9.534.519,B3

Secreta.ria Mu:nieipail dle Saúde 't21.938.S14,B4

$ecrelaria Municipal de Servíças Munieípais 46.7D7ú033,72

Seeretariai Mun:íeipal de Trzn:aporte e Dlefesa $üeial 24.7't4.59S,34

Secretaria Muníeipal de Habitação l.D76.1a7,58

$eeretaria Mun:icpipal de Cultura e Turismo 5.714.009,30

Secretaria Mlun:i:ei;pal dle abras 5.361.S16,47

$eerelaria Muniieipal de Ind. Cam:.. e Agrileu:loura 1..312.344,Q4

Futtda Municipal d:a Assistên;eía $aeial B.OaD.DOD,DO

Cclntraladlaria Geral da Mu;nieipi.a B4&.,612,30

Cãm;ara Mu:n:taipal de Vilnh,edlo I0.932.000,DQ
Sanebavi 52.359.0DQ,OD

Eneargas Gerails dla Mun:ieipia 27.53't.B25,51

Reservei dle Conting:êneias IQ.063.62D,64

TOTAL000RÇAlvIENTOFISCAL 527.740.277,36
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