
AUDI~NCIA PÚBLICA PARA DEMONSTRAÇÃO EAVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS
FISCAIS

1 2 Quadrimestre de 2022
Aos 23 (vinte e três) dias do mês de maio de 2022 (dols mil e vinte e dois), às 9:30 horas, no
prédio da Câmara Municipal, sito a RuaTrês, 67 - Centro, nesta cidade de ITIRAPINA, Estado
de São Paulo, e em atenção ao artigo 92 da Lei Complementar 101/2000 (Lei de
ResponsabilidadeFiscal)e conforme convite ao público em geral, datado de 18 de maio de 2022,
afixado em locais de acessoao público, e publicado no Diário oficial do Município de Itirapina
de 19 de maio de 2022 , elaborado pelo Poder Executivo, reuniram-se o Poder Executivo, o
Poder Legislativo, funcionários municipais de vários setores, e demais pessoasda comunidade,
para uma audiência pública com a finalidade de demonstrar e avaliar o cumprimento dasMetas
Fiscais,referentes ao 1 Q Quadrimestre de 2022. Aberto os trabalhos, foi agradecido a Senhora
Presidente do Legislativo em ceder as dependências da CâmaraMunicipal para a realizaçãoda
audiência e em seguida, com a palavra Claudio Furniel Junior, Superintendente do Tesouro
Municipal, que irá secretariar os trabalhos, e na oportunidade, esclareceu aos presentes a
finalidade da audiência que ora se realiza. Após breves esclarecimentos, passoua palavra para
Carlos Alberto Rodrigues, CONTADOR,que apresentou o Relatório Resumido da Execução
Orçamentária (RREO)- Demonstrativo dos ResultadosNominal e Primário, em atendimento ao
artigo 53, inciso III da LC101/00, e esclareceuaos presentes que as previsões: dos valores das
receitas e despesas; do resultado nominal; do resultado primário e do estoque da dívida
consolidada, foram estabelecidos na Leide Diretrizes Orçamentárias, aprovada para o presente
exercício.Ovalor da Dívida Consolidadano início do exercício de 2022 era de RS 16.003.929,00
e no final do quadrimestre passou a ser de RS 15.646.239,92. O valor previsto das receitas
fiscais líquidas eram de RS 93.660.607,64 e ao final do quadrimestre foi efetivamente
arrecadado o valor de RS 37.952.541,58. Ovalor previsto dasdespesasfiscais líquidas eram de
RS 106.915.834,32, e ao final do quadrimestre as despesasliquidadas somaram o valor de RS
23.893.237,34. Esclareceu ainda, que o resultado primário previsto atualizado era de RS_
13.255.226,68, e encerrou-se o quadrimestre com um resultado primário de RS
14.059.304,24.0 Resultado Nominal no final do quadrimestre foi de RS14.697.223,63. O índice
de pessoal, encerrou o quadrimestre em 41,69% da Receita Corrente Líquida. A seguir, fez
diversasexplanaçõessobre controle de gastosem todas as áreas, e disse que pretende manter
o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município. Foiaberta sessão,para livre discussão, para
quem quisessefazer uso da palavra, sendo que todos os presentes estavam satisfeitos com as
explicações que foram colocadas na audiência. Nada mais havendo a tratar, foi agradecida a
presença de todos, e determinado, que se lavrasse a presente ata de audiência pública, que
depois de lida e achada conforme, vai assinadapor tOdo~~~jreseres.*******************
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