
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA, REALIZADA PELA 

COMISSÃO PERMANENTE DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E 

CONTABILIDADE, PARA DEMONSTRAÇÃO, PELO PODER 

EXECUTIVO, DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO 

2º QUADRIMESTRE DE 2020. 

  

- 25 DE SETEMBRO DE 2020- 

 

 
Aos vinte cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, 

nesta cidade de Itanhaém por videoconferência, em virtude da orientação do Ministério da 

Saúde e da Organização Mundial da Saúde – OMS na adoção do distanciamento/isolamento 

social no combate à pandemia do COVID-19, às 10h20min, realizou-se a Audiência Pública 

para Demonstração, pelo Poder Executivo, do Cumprimento das Metas Fiscais do 2º 

Quadrimestre de 2020, junto à Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara 

Municipal de Itanhaém, presidida pelo Nobre Vereador Peterson Gonzaga Dias. Registrada a 

presença on line na videoconferência dos Senhores Vereadores João Carlos Rossmann, 

membro da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, do Vereador José Domingos 

Gonçalves Silva e dos Servidores Ana Marcia Muniz (Diretora do Departamento 

Parlamentar), Edvaldo Juvino dos Santos (Diretor Geral) e Marcelo Lima Nunes (Diretor de 

Comunicação). Também presentes on-line, representando o Poder Executivo, os servidores 

públicos da Municipalidade Senhores, Ana Macini (Secretária-Adjunta) e Michel Santos de 

Oliveira (Técnico em Contabilidade Municipal). O Senhor Presidente da Comissão de 

Orçamento, Finanças e Contabilidade, Vereador Peterson Gonzaga Dias, deu início aos 

trabalhos da audiência pública agradecendo a presença de todos e, em seguida, passou a 

palavra ao senhor Michel Santos de Oliveira, que se manifestou nos seguintes termos: 

“Senhor Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, Senhores 

Servidores e público presente, o § 4º do artigo 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 

de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, determina ao Poder Executivo demonstrar e avaliar 

o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, objetivando um bom desempenho da 

Execução Orçamentária com transparência. Assim, esta audiência visa demonstrar aos 

presentes a execução do 2º quadrimestre do exercício financeiro de 2020. RECEITA: No 

transcorrer da execução orçamentária e após o encerramento do 2º quadrimestre, a 

arrecadação municipal efetivamente apurada foi de R$ 320.306.125,03 (trezentos e vinte 

milhões, trezentos e seis mil, cento e vinte cinco reais e três centavos). DESPESA: Quanto à 

despesa, vale ressaltar que o Município processa seus empenhos obedecendo ao princípio da 

anualidade, em atendimento ao disposto no artigo 60 da Lei nº 4.320/64. O valor empenhado 

até 31 de agosto de 2020 totaliza o montante de R$ 379.970.870,77 (trezentos e setenta e nove 

milhões, novecentos e setenta mil, oitocentos e setenta reais e setenta e sete centavos), 

incluídos aqui as despesas do Instituto de Previdência Municipal e do Poder Legislativo. As 

despesas efetivamente liquidadas no período somam o montante de R$ 315.608.540,16 

(trezentos e quinze milhões, seiscentos e oito mil, quinhentos e quarenta reais e dezesseis 

centavos). Superávit na execução orçamentária de R$ 4.697.584,87 (quatro milhões, 

seiscentos e noventa e sete mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos). 



COMPOSIÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA: A Receita Corrente Líquida apurada 

no encerramento do 2º quadrimestre de 2020, apresentou o valor de R$ 409.810.449,52 

(quatrocentos e nove milhões, oitocentos e dez mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e 

cinquenta e dois centavos), estando sua composição demonstrada da seguinte forma: Total das 

Receitas Correntes: R$ 453.585.338,42 (quatrocentos e cinquenta e três milhões, quinhentos e 

oitenta e cinco mil, trezentos e trinta e oito reais e quarenta e dois centavos); Deduções - 

Contribuição do Servidor para Regime Próprio de Previdência: R$ 27.436.177,28 (vinte e sete 

milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, cento e setenta e sete reais e vinte e oito centavos); 

Comprovante Financeiro entre Regime de Previdência: 0,00 (zero reais); FUNDEB: R$ 

16.338.711,62 (dezesseis milhões, trezentos e trinta e oito mil, setecentos e onze reais e 

sessenta e dois centavos); Total das Deduções: R$ 43.774.888,90 (quarenta e três milhões, 

setecentos e setenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e oito reais e noventa centavos); Receita 

Corrente Líquida: R$ 409.810.449,52 (quatrocentos e nove milhões, oitocentos e dez mil, 

quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e dois centavos). DEMONSTRATIVO DO 

RESULTADO PRIMÁRIO: Resultado Primário é a diferença entre as receitas orçamentárias 

e as despesas orçamentárias, deduzindo das receitas orçamentárias, aquelas receitas de 

natureza financeira (receitas provenientes de aplicações financeiras e operações de créditos) e 

das despesas orçamentárias aquelas com amortização e juros da Dívida Pública Interna e 

Externa. Receita Primária Total: R$ 293.426.156,82 (duzentos e noventa e três milhões, 

quatrocentos e vinte e seis mil, cento e cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos); 

Despesa Primária Total: R$ 263.567.183,67 (duzentos e sessenta e três milhões, quinhentos e 

sessenta e sete mil, cento e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos); Resultado Primário: 

R$ 29.858.973,15 (vinte nove milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, novecentos e setenta 

e três reais e quinze centavos). DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL E 

DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL: Resultado Nominal é a diferença entre a variação da 

dívida fiscal líquida entre dois períodos. A Dívida Pública é o resultado da diferença apurada 

entre a dívida pública e o ativo financeiro (disponibilidade de caixa, aplicações financeiras e 

outros ativos financeiros) atualizado, mais as receitas de privatizações. I – Dívida 

Consolidada - Posição em 31.12.2019: R$ 218.572.055,32 (duzentos e dezoito milhões, 

quinhentos e setenta e dois mil, cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos); Posição do 2º 

quadrimestre de 2020: R$ 263.250.806,15 (duzentos e sessenta e três milhões, duzentos e 

cinquenta mil, oitocentos e seis reais e quinze centavos). II – Deduções- Posição em 

31.12.2019: R$ 0,00 (zero reais); Posição do 2º quadrimestre de 2020: R$ 22.942.929,38 

(vinte dois milhões, novecentos e quarenta e dois mil, novecentos e vinte nove reais e trinta e 

oito centavos) *Disponibilidade de Caixa Posição em 31.12.2019: R$ 20.457.382,08 (vinte 

milhões quatrocentos e cinquenta e sete mil trezentos e oitenta e dois reais e oito centavos); 

Posição do 2º quadrimestre de 2020: R$ 22.942.929,38 (vinte dois milhões, novecentos e 

quarenta e dois mil, novecentos e vinte nove reais e trinta e oito centavos); Disponibilidade de 

Caixa Bruta: Posição em 31.12.2019: R$ 0,00 (zero reais); Posição do 2º quadrimestre de 

2020: R$ 33.528.156,32 (trinta e três milhões, quinhentos e vinte oito mil, cento e cinquenta e 

seis reais e trinta e dois centavos); Restos a Pagar Processados (-): Posição em 31.12.2019: R$ 

21.379.040,92 (vinte um milhões, trezentos e setenta e nove mil, quarenta reais e noventa e 

dois centavos); Posição do 2º Quadrimestre de 2020: R$ 10.585.226,94 (dez milhões, 

quinhentos e oitenta e cinco mil, duzentos e vinte e seis reais e noventa e quatro centavos). III 

– Dívida Consolidada Líquida (I-II) - Posição em 31.12.2019: R$ 218.572.055,32 (duzentos e 

dezoito milhões, quinhentos e setenta e dois mil, cinquenta e cinco reais e trinta e dois 

centavos); Posição do 2º quadrimestre de 2020: R$ 240.307.876,77 (duzentos e quarenta 



milhões, duzentos e sete mil, oitocentos e setenta e seis reais e setenta e sete centavos). IV – 

Receitas de Privatizações - Posição em 31.12.2019: R$ 0,00 (zero reais); Posição do 2º 

quadrimestre de 2020: R$ 0,00 (zero reais). V – Passivos Reconhecidos - Posição em 

31.12.2019: R$ 0,00 (zero reais); Posição do 2º quadrimestre de 2020: R$ 0,00 (zero reais). 

VI – Dívida Fiscal Líquida (III+IV-V) - Posição em 31.12.2019: R$ 218.572.055,32 

(duzentos e dezoito milhões, quinhentos e setenta e dois mil, cinquenta e cinco reais e trinta e 

dois centavos); Posição do 2º quadrimestre de 2020: R$ 240.307.876,77 (duzentos e quarenta 

milhões, duzentos e sete mil, oitocentos e setenta e seis reais e setenta e sete centavos). 

Resultado Nominal – Posição do 2º quadrimestre de 2020: R$ - 21.735.821,45 (vinte um 

milhões, setecentos e trinta e cinco mil, oitocentos e vinte um reais e quarenta e cinco 

centavos) DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA: Segundo as normas estabelecidas na 

Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, nosso Município tem como limite legal de 

endividamento o montante de R$ 491.772.539,42 (quatrocentos e noventa e um milhões, 

setecentos e setenta e dois mil, quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e dois  centavos). 

Tal valor é composto pela Receita Corrente Líquida apurada no 2º quadrimestre de 2020, com 

acréscimo de 20% (vinte por cento), isto é, 120% (cento e vinte por cento) da RCL. A Dívida 

Consolidada Líquida do Município está plenamente enquadrada, já que em 31 de agosto de 

2020 seu montante era da ordem de R$ 240.307.876,77 (duzentos e quarenta milhões, 

trezentos e sete mil, oitocentos e setenta e seis reais e setenta e sete centavos), representando 

58,64% (cinquenta e oito e sessenta e quatro centésimos por cento) da RCL. Assim sendo, era 

o que nos cumpria, em atendimento ao que dispõe o § 4º do artigo 9º da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, apresentar aos Senhores. Isto posto Senhor Presidente, eu considero 

a apresentação encerrada e me coloco a disposição dos Senhores Vereadores e do público 

logado virtualmente para elucidar dúvidas prestando maiores esclarecimentos. Fez uso da 

palavra o Presidente da Comissão Vereador Peterson Gonzaga Dias, o qual, após não haver 

mais nenhuma manifestação, informou que a ata desta audiência será publicada nos sítios 

oficiais do Município e declarou encerrada a presente audiência pública. Para constar, eu, 

_____________________, Ana Marcia Muniz (Diretora Parlamentar), transcrevi a presente 

ata, a qual irá devidamente assinada pelos membros da Comissão de Orçamento, Finanças e 

Contabilidade e por mim. Sala “Dom Idílio José Soares”, vinte e nove de maio de dois mil e 

vinte. 

 

 

 

 

 

PETERSON GONZAGA DIAS  

Presidente da 
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