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 Ata da Audiência Pública do 1º Quadrimestre de 2020. 

 

 

Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, as 

10:00h, no Skype, o Sr. Marcel Ribeiro Fadel procedeu à abertura da Audiência 

Pública de Demonstração e Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do 1º 

Quadrimestre do exercício de 2020. Na seqüência dando início aos trabalhos,  

saudou a todos e passou a abordar os assuntos que seriam tratados na audiência, 

tais como: 

a) obrigatoriedade de realizar a audiência pública; 

b) comportamento da receita arrecadada e a despesa realizada; 

c) resultado nominal e primário, montante da dívida pública; e, 

d) situação financeira e atuarial do regime próprio de previdência. 

Após ter feito a explanação dos assuntos, começou a abordá-los com mais 

ênfase explicando que a audiência pública estava sendo realizada porque a Lei 

de Responsabilidade Fiscal em seu § 4º, art. 9º obriga a Prefeitura a fazê-la e, é 

através desta audiência, que os munícipes têm a oportunidade de saber como 

estão às contas públicas e, além disso, o Município também precisa enviar esta 

Ata por correio eletrônico para o Tribunal de Contas, atendendo a Auditoria 

Eletrônica do Estado de São Paulo – AUDESP. 

Na seqüência, passou a abordar o comportamento da receita arrecadada e 

a despesa realizada durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril. O Sr. 

Marcel disse que a receita tributária arrecadada neste 1º quadrimestre de 

2020 alcançou o montante de R$7.294.113,16 , enquanto que a receita prevista 

total no quadrimestre foi de aproximadamente R$ 7.001.333,33, ficando 

portanto, acima do valor estimado. Explicou ainda, que o saldo positivo deveu-

se principalmente ao ao recebimento do Imposto Predial Territorial Urbano – 

IPTU, sendo a receita municipal de maior relevância no quadrimestre, ficando 

em segundo o ISSQN. 

 Continuando a explicação falou também sobre as transferências 

correntes, valores estes repassados ao Município pelo Estado e pela União que 

atingiram a cifra total de R$ 23.454.275,23, ficando acima do valor previsto que 

é de R$ 20.981.066,66 para o Quadrimestre. Citou que as transferências do 

Estado que tem maior destaque são: o IPVA e o ICMS, enquanto que as 

transferências de maior destaque da União são: o FPM e as transferências do 
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 Sistema Único de Saúde. Esclareceu também que existem as transferências de 

recursos do FUNDEB que é um fundo multi-governamental, o qual destina 

recursos às crianças matriculadas na rede municipal de ensino (CEMEI´s e 

EMEF´s).  

Falando ainda sobre receitas, mencionou as receitas de capital que no 1º 

quadrimestre de 2020, totalizou o montante de R$ 281.229,47. 

 Encerrando o assunto sobre receitas, o Sr. Marcel chegou a conclusão de 

que a Prefeitura arrecadou no 1º quadrimestre de 2020 o montante total líquido 

de R$ 34.049.471,56.  

Passando para o próximo assunto, o Sr. Marcel comentou sobre a despesa 

liquidada do 1º Quadrimestre de 2020, que foi da ordem de R$ 31.375.112,72, 

resultando em um superávit orçamentário de R$ 2.674.358,84, se comparado 

com a receita arrecadada que foi da ordem de R$ 34.049.471,56.  

Quanto ao próximo assunto, o Sr. Marcel começou falando do resultado 

nominal e primário explicando que para apurar o resultado nominal é preciso 

utilizar o saldo da dívida consolidada que são os parcelamentos e precatórios, 

subtraindo-se o ativo disponível (já descontado os restos à pagar).  e, para apurar 

o resultado primário, explicou que é o resultado da arrecadação menos a despesa 

empenhada somando o Instituto de Previdência. 

  Falou também sobre os percentuais exigidos por Lei, sendo que aplicou 

de recursos próprios na Educação o percentual de 23,81% enquanto o mínimo é 

de 25%. E na saúde o percentual de 21,79% enquanto o mínimo é de 15%. 

  Com os recursos do FUNDEB aplicou 81,83% nos Profissionais do 

Magistério (mínimo 60%) e os gastos com o pessoal foram de 51,64%. 

         Com relação ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de 

Conchal – CONCHALPREV, o Sr. Marcel disse que a situação financeira é 

satisfatória, pois o Instituto possui um saldo bancário correspondente a            

R$ 73.387.501,11, aplicados no mercado financeiro, conforme a política de 

investimento aprovada em ata pelo Conselho do Instituto de Previdência.  

         Além disso, a Prefeitura está repassando com regularidade as 

competências mensais e os parcelamentos. Informou também, que atualmente o 

Instituto de Previdência possui 226 dependentes, sendo 165 aposentados e 61 

pensionistas. 

         Antes de encerrar a reunião, o Presidente solicitou a suspensão da 

audiência pública pelo período de 10 (dez) minutos para um pequeno intervalo. 



                       
                           PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

                               ESTADO DE SÃO PAULO 
 
 

 
 

         

Rua Francisco Ferreira Alves, 364 – Telefone(0xx19) 3866-8600 – Fax (0xx19) 3866-8614 – CEP 13835-000 CONCHAL-SP 
C.N.P.J. 45.331.188/0001-99 –  IE 270.070.357.119  Home Page: http://www.conchal.sp.gov.br 

 
        

 
 Reaberto os trabalhos, o Presidente deixou a palavra em aberto para que 

os presentes fizessem perguntas e/ou sugestões, entretanto, não houve a 

manifestação do público presente.  

         Na seqüência, o Sr. Marcel agradeceu a presença de todos e disse que no 

mês de setembro de 2020 será realizada outra audiência para analisar os dados 

do 2º quadrimestre de 2020 e espera contar novamente com a presença de todos.  

         Nada mais havendo para ser tratado deu por encerrada a reunião. 


