
ATA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇAO DAS METAS REFERENTES AO SEGUNDO 

QUADRIMESTRE DE 2020. 

 

 Aos vinte e oito dias do  ano de dois mil e vinte, em virtude do atual quadro de PANDEMIA do novo 

coronavirus em que vive o mundo, a fim de cumprir o que determina a Lei de Responsabilidade fiscal 

- artigo 4º § 9º disponibilizamos o instrumento de audiência pública abaixo relacionados referente ao 

SEGUNDO QUADRIMESTRE de 2020.  Face  a pandemia que vive o mundo e com as recomendações 

da OMS Organização Mundial de Saúde para evitar aglomerações  disponibilizamos este relatório 

onde é apresentadas as metas estabelecidas pela legislação vigente sendo: No confronto entre a 

Receita Arrecadada de R$ 47.114.071,41 e a despesa liquidada de R$ 41.448.090,30  referente ao 

segundo quadrimestre, verifica-se um superávit orçamentário(constante do anexo 1 – Balanço 

Orçamentário) no valor de R$ 5.665.981,11 (Cinco Milhões, Seiscentos e Sessenta e Cinco Mil, 

Novecentos e Oitenta e Um Reais e Onze Centavos), todavia se considerarmos despesas empenhadas  

R$ 53.069.924,01 encontramos um Déficit de R$ 5.955.247,32 (Cinco Milhões, Novecentos e 

Cinquenta e Cinco Mil, Duzentos e Quarenta e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos)  A Receita 

Corrente Liquida acumulada (anexo 3 da RREO) foi de R$ 70.781.022,24 (Setenta Milhões, Setecentos 

e Oitenta e Um Mil, Vinte e Dois Reais e Vinte e Quatro Centavos)  que em confronto com a despesa 

de pessoal (anexo 1 da RGF) verificamos que o comprometimento até a data foi de 51,38%, no limite 

de alerta, conforme art. 59 da LRF inciso II § 1º. Quanto a Dívida Consolidada Liquida (anexo 2 da 

RGF) o município apresenta valor de R$ 5.389.995,16. Das despesas empenhadas, até segundo 

quadrimestre, verifica-se que o comprometimento maior está na educação com valor de R$ 

17.600.114,26 , seguida pela SAUDE R$ 16.157.389,33, ai incluídos despesas de R$ 1.490.256,42 com 

a pandemia do corona vírus. Os Restos a Pagar pagos e cancelados no período somam de R$ 

2.343.159,26 valor não satisfatório diante do montante a pagar. Quanto ao Resultado Primário e 

Nominal respectivamente os valores apresentados são RP R$ 12.392.130,69 -R$ 12.411.020,55. 

Quanto a aplicação no ensino fundamental onde o mínimo é de 25% conforme constituição federal, 

verifica-se que o percentual empenhado é 26,25%, o que significa dizer que o comprometimento 

esta dentro do mínimo constitucional, e que esses empenhos serão pagos no de correr do exercício, 

conforme a efetivação do gasto. Quanto ao FUNDEB, o mínimo a ser aplicado com profissionais do 

magistério já está sendo cumprido (valor efetivamente pago) 85,03% cenário apresentado até o 

Quarto bimestre. Com relação aos gastos com a saúde, a aplicação tem sido acima do percentual 

mínimo de 15% estabelecidos pela constituição federal. Hoje, o valor pago apresenta percentual de 

28,17% Conforme relatórios apresentados, o município vem cumprindo os mínimos impostos pela 

Constituição Federal.  

Para consulta duvidas sugestões e esclarecimentos foram disponibilizados no portal oficial: 

portaldatransparencia-cidadao.biritibamirim.sp.gov.br ou e-mail: 

financas+audiencia@biritibamirim.sp.gov.br  
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