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ATA DE AUDIÊNCIA PUBLICA DE AVALIAÇÃO DA GESTÃO FISCAL
DO MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA REFERENTE AO
2° QUADRIMESTRE DE 2018
Parágrafo 4° do artigo 9° da Lei Complementar n.° 101/2000

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, As 18h22min,
foi realizada na Sala das Sessões "Mário Trecenti", audiência pública para
apresentação, avaliação e discussão das metas fiscais da execução orçamentária,
contábil e financeira referente ao segundo quadrimestre de 2018. Os dados foram
demonstrados, avaliados e divulgados de acordo com as premissas estabelecidas nos
anexos de metas fiscais constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de
2018 e parágrafo 4° do artigo 9° da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esteve
representando a Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, o Sr. Júlio Antônio
Gonçalves, Secretário de Finanças do Município. Representando o Legislativo, os
Srs.(as) Vereadores(as) Paulo Henrique Victaliano (Presidente da Comissão de
Finanças, Orçamento e Contabilidade), Damido Augusto Xavier de Oliveira (Relator
da Comissão) Manoel dos Santos Silva (Presidente da Câmara Municipal de Lençáis
Paulista), Diusaléia de Fátima Jacomino Furlan, Francisco de Assis Naves, Irani
Gorgônio, Jucimário Cerqueira dos Santos, Leonardo Henrique de Oliveira, Luiz
Gonzaga da Silva e Mima Adriana Justo. Abrindo os trabalhos, o Presidente da
Comissão de Finanças, Sr. Paulo Henrique Victaliano, declarou iniciada a audiência
pública e passou a palavra ao Secretário de Finanças, Sr. Júlio Antônio Gonçalves.
Primeiramente foi exposto pelo Sr. Júlio, todo o conceito formal dos itens e valores
avaliados durante a audiência. Desta forma foi esclarecido aos presentes, os conceitos
de receitas e despesas, entre outros. Também foi esclarecido que os valores
apresentados se referiam ao ente municipal, ou seja, abrangendo a administração direta
e indireta do município. Prosseguindo foi avaliado o resultado orçamentário obtido da
diferença entre receitas arrecadadas e despesas liquidadas, sendo que o montante das
receitas foi da ordem de R$ 174.250.083,19 (cento e setenta e quatro milhões,
duzentos e cinquenta mil e oitenta e três reais e dezenove centavos) e o montante das
despesas liquidadas da ordem de R$ 151.959.382,37 (cento e cinquenta e um milhões,
novecentos e cinquenta e nove mil, trezentos e oitenta e dois reais e trinta e sete
centavos), apresentando-se assim um superávit no valor de R$ 22.290.700,82 (vinte e
dois milhões, duzentos e noventa mil e setecentos reais e oitenta e dois centavos). Na
sequência foi demonstrado o resultado previdencidrio do regime próprio de
previdência social do município, o RPPS, acumulado até o 2° quadrimestre de 2018,
obtido através da diferença entre as receitas previdencidrias e as despesas
previdenciárias, sendo que o montante das receitas foi de R$ 27.438.571,59 (vinte e
sete milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, quinhentos e setenta e um reais e
cinquenta e nove centavos) e as despesas totalizaram R$ 13.096.607,23 (treze milhões,
noventa e seis mil, seiscentos e sete reais e vinte e três centavos), apresentando-se
assim o resultado previdenciário superavitário da ordem de R$ 14.341.964,36
(quatorze milhões, trezentos e quarenta e um mil, novecentos e sessenta e quatro reais
e trinta e seis centavos). Prosseguindo, foram demonstrados os valores da divida
consolidada e das disponibilidades de caixa, sendo R$ 2.286.862,48
ões,
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duzentos e oitenta e seis mil, oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito
centavos) de divida consolidada e R$ 53.818.326,59 (cinquenta e três milhões,
oitocentos e dezoito mil, trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos) o
montante das disponibilidades de caixa, já deduzidas todas as obrigações financeiras.
0 valor gasto com pessoal acumulado nos 12 meses até o 2° quadrimestre de 2018, foi
de R$ 97.374.055,57 (noventa e sete milhões, trezentos e setenta e quatro mil e
cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) e a receita corrente liquida apurada
no mesmo período foi de R$ 205.465.955,82(duzentos e cinco milhões, quatrocentos e
sessenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e dois centavos
centavos), apurando-se o percentual de gasto com pessoal em relação a receita corrente
liquida de 47,39 (quarenta e sete virgula trinta e nove por cento), resultando na
redução de 0,23% (zero virgula vinte e três por cento), em relação ao quadrimestre
anterior. Em relação aos restos a pagar, do montante total de R$ 10.110.845,24 (dez
milhões, cento e dez mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos),
foram pagos até o 2° quadrimestre de 2018 o total de R$ 8.321.191,50 (oito milhões,
trezentos e vinte e um mil, cento e noventa e um reais e cinquenta centavos) e
cancelados restos a pagar não processados no total de R$ 821.225,10 (oitocentos e
vinte e um mil, duzentos e vinte e cinco reais e dez centavos), totalizando um saldo
pagar no valor de R$ 968.428,64 (novecentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e
vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos). Na sequência, foi apresentado o
Resultado Primário, obtido através da diferença entre as receitas primárias e as
despesas primárias, sendo que as receitas primárias totalizaram R$ 149.438.206,55
(setenta e quatro milhões, oitocentos e noventa mil, duzentos e noventa e seis reais e
sessenta centavos), e as despesas primárias o total de R$ 139.803.804,79 (sessenta e
cinco milhões, quinhentos e quinze mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta
e um centavos), apurando um resultado primário da ordem de R$ 9.634.401,76 (nove
milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e um reais e setenta e seis
centavos). 0 Resultado Nominal, obtido da diferença do saldo do montante da divida
fiscal liquida em 31 de dezembro de 2017 em relação a 31 de agosto de 2018, totalizou
R$ 9.634.401,76 (nove milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e um
reais e setenta e seis centavos). Finalizando, informou o valor aplicado com recursos
próprios na educação até o primeiro quadrimestre, que foi da ordem de R$
23.357.276,43 (vinte e três milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, duzentos e
setenta e seis reais e quarenta e três centavos), perfazendo o total de 24,43% (vinte e
quatro virgula quarenta e três por cento) aplicados em relação ao total de R$
95.604.506,84 (noventa e cinco milhões, seiscentos e quatro mil, quinhentos e seis
reais e oitenta e quatro centavos) das receitas resultantes de impostos, base de cálculo
para apuração do percentual, e o valor de R$ 23.102.065,06 (vinte e três milhões,
cento e dois mil, sessenta e cinco reais e seis centavos) aplicados com recursos
próprios na saúde, em relação ao total de R$ 94.274.841,47 (noventa e quatro milhões,
duzentos e setenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e sete
centavos), perfazendo o índice total de 24,50 % (vinte e quatro virgula cinquenta por
cento) até o segundo quadrimestre de 2018. Todos os valores também foram
apresentados graficamente, e distribuídos aos presentes os relatórios de execução
orçamentaria e gestão fiscal. Após a sua explana o, o Sr.
o se siocou
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disposição para questionamentos dos vereadores e do público
presentes à audiência.
Neste momento, o Sr. Presidente, conduzindo os trabalhos da
audiência, abriu a
palavra para dúvidas e questionamentos dos vereadores e do público
presente. Fez uso
da palavra os vereadores Leonardo Henrique de Oliveira, Damião
Augusto Xavier de
Oliveira e Paulo Henrique Victaliano. Todos os questionamentos
apresentados foram
respondidos a contento pelo Sr. Júlio Gonçalves. Todos os
pronunciamentos
encontram-se registrados na sua integra na gravação da audiência. Finalizando, o Sr.
Presidente agradeceu a presença do Diretor de Finanças, dos vereadores e do
público
presentes, encerrando a audiência pública as 18h47min. Em anexo, segue a lista
de
presença dos participantes e a gravação integral da audiência pública em um
disco
óptico de DVD, com duração de 24 minutos e 42 segundos, que passa a
fazer parte
integrante desta, na página 4, todas devidamente assinadas e rubricadas
pelos
Vereadores membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Contabilidade, pelo
Presidente da Camara Municipal e pelo Diretor de Finanças da Prefeitura Municipal de
Lençóis Paulista.

•
PAULO
RIQUE VICTALIANO
Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Contabilidade

DA
• I AUG1ÍS
XAVIER DE OLIVEIRA
Relato a Comissão s v manças, Orçamento e Co abilidade

MANOEL DOSMNTOg
VA
P esidente da Camara yIunicipal d4,1 ençáis Paulista
411

JÚLI
Secretário de Finanç

ençóis Paulista
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LISTA DE PRESENCA
Assunto: Audiência Pública para apresentação, avaliação e discussão das Metas Fiscais do
Município referentes ao 2° Quadrimestre de 2018
Data: 24 de setembro de 2018
Horário: 18h0Omin
Local: Sala das Sessões 'Mario Trecenti', situada na Praga das Palmeiras, n.° 55, Centro,
Lençóis Paulista — SP
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Câmara Municipal
de Lençóis Paulista
Publicação de Ato Oficial
COMUNICADO
A Camara Municipal de Lençois Paulista, COMUNICA a todos os interessados
que realizará no dia 24 de setembro de 2018, as 18h0Omin, na Sala das Sessões
"Mario Treqenti", localizada à Praça das Palmeiras, n.° 55, Centro, Lençois Paulista, AUDIENCIAPÚBLICA para apresentação, avaliação e discussão das Metas
Fiscais do Município de Lengóis Paulista referentes ao 2° Quadrimestre dc 2018.
Camara Municipal de Lençois Paulista, 6 de setembro de 2018.
MANOEL DOS SANTOS SILVA
Presidente
PAULO HENRIQUE VICTALIANO
Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Contabilidade
Publicado no jornal0Eco, no dia 7 de Setembro de 2018. Na pagina B3.
Valor da publicação R$ 65,50.

Câmara Municipal
de Lençóis Paulista
Publicação de Ato Oficial
COMUNICADO
A Camara Municipal de Lençóis Paulista, COMUNICA a todos os interessados que realizara no dia 24 de setembro de 2018, as 18h00min, na Sala das
Sessões "Mário Trecenti':, localizada à Praça das Palmeiras, n.° 55, Centro,
Lençois Paulista, AUDIENC1A PUBLICA para apresentação, avaliação e
discussão das Metas Fiscais do Município de Lençois Paulista referentes ao
2° Quadrimestre de 2018.
Camara Municipal de Lençois Paulista, 14 de setembro de 2018.
MANOEL DOS SANTOS SILVA
Presidente
PAULO HENRIQUE VICTALIANO
Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Contabilidade
Publicado no jornal0Eco, no dia 15 de Setembro de 2018. Na página B4.
Valor da publicacao R$ 69,50.

