
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              PREFEITURA MUNICIPAL DE  BIRITIBA  MIRIM 

 

CONVIDA 

 

Entidades; Partidos Políticos; Secretários Municipais; Funcionários Públicos; Controle 

Interno; Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal  e População para tomar 

conhecimento da ATA de Audiência Pública  disponibilizada no site 

www.biritibamirim.sp.gov.br para apresentar o cumprimento de metas referente ao 3º 

quadrimestre de 2020. 

 

Em virtude do atual quadro de Pandemia, não haverá audiência presencial, a presente Ata fica 

disponível por prazo indeterminado. 

 

Atendendo a  LC 101/2000 em seus artigos 4º; 9º e LC 131/2009.  

 

CARLOS ALBERTO TAINO JUNIOR 

Prefeito 

 

MARIA IVONETE DA CUNHA LEITE 

Secretario de Finanças/Administração 

http://www.biritibamirim.sp.gov.br/


 

 

 

ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAR AS METAS REFERENTES 

AO TERCEIRO  QUADRIMESTRE DE 2020 

 

Aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte dois, em virtude do atual 

quadro de PANDEMIA em que vive o mundo, a fim de cumprir o que determina a Lei de 

Responsabilidade fiscal - artigo 4º § 9º, disponibilizamos este instrumento de audiência 

pública referente ao TERCEIRO QUADRIMESTRE de dois mil e vinte, onde é 

apresentada as metas estabelecidas pela legislação vigente sendo: No confronto entre a 

Receita Arrecadada e a despesa liquidada referente ao acumulado – (terceiro quadrimestre), 

verifica-se um superávit orçamentário(constante do anexo 1 – Balanço Orçamentários) no 

valor de R$ 6.437.400,32 (seis milhões, quatrocentos trinta sete mil, quatrocentos reais, 

trinta dois centavos). A Receita Corrente Liquida acumulada (anexo 3 da RREO) foi de R$ 

72.460.939,73 setenta dois mil, quatrocentos sessenta mil, novecentos trinta nove reais, 

setenta três centavos) que em confronto com a despesa de pessoal (anexo 1 da RGF) 

verificamos que o comprometimento até a data foi de  61,05%, ultrapassando o limite legal 

imposto pela LRF,  conforme art. 59 da LRF inciso II § 1º. Quanto a Dívida Consolidada 

Liquida(anexo 2 da RGF) o município apresenta valor de R$ -1.546.464,97), das despesas 

empenhadas, no final do exercício, verifica-se que o comprometimento maior está na 

educação com valor de R$ 23.102.963,64 , seguida pela SAUDE R$ 20.906.570,80. Os 

Restos a Pagar pagos e cancelados no período abaixo da expectativa de pagamento para o 

exercício o que nos leva a dizer que o pagamento de restos a pagar foi insatisfatório para o 

período em relação  montante registrado. Quanto ao Resultado Primário e Nominal 

respectivamente os valores apresentados são R$ 6.486.744,44 – R$ 16.236.736,05. Quanto 

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

verifica-se que o percentual pago foi de 26,57% tendo sido aplicado 1,57% a mais que a 

imposição Constitucional. Quanto ao FUNDEB, o mínimo a ser aplicado com profissionais 

do magistério já está sendo cumprido(valor efetivamente pago) (72,48) cenário que nos 

permite afirmar que para o exercício de 2020 não foi possível aplicar recursos do FUNDEB 

em obras em virtude da queda na arrecadação. Com relação aos gastos com a saúde, a 

aplicação tem sido acima do percentual mínimo de 15% estabelecidos pela constituição 

federal. Encerramos o exercício com percentual de 24,09%.Conforme relatórios 

apresentados, o município cumpriu os limites mínimos constitucionais no decorrer do 

exercício de 2020. Os relatórios para verificação, encontram-se publicados na pagina 

www.biritibamirim.sp.gov.br – contas publicas – Relatório Resumido de Execução 

Orçamentaria RREO RCL e Relatorio de Gestão Fiscal RGF. Secretaria Municipal de 

Finanças-Maria Ivonete da Cunha Leite, Secretária Municipal de Finanças e Administração. 

 

http://www.biritibamirim.sp.gov.br/

