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Prefeitura do Municfpio de Jaguarian
Secretaria de Administra;ao e Finangas③ ⑧

Jaguariina, 24 de Janeiro de 2017

A Sua Excel&ncia Senhor
Presidents Romilson Nascimento Silva
Cfmara dos Vereadores - Jaguariana -- SP

Assunto: Audi6ncia Metal Fiscais 4' Quadrimestre/2016

Senhor Presidents

Em atendimento a Lei de Responsabilidade Fiscal por interm6dio deste, solicitamos a Vossa
Senhoria o agendamento da Audi6ncia de Metas Fiscais do 4' quadrimestre do exercicio de
2016

Atenciosamente

FRⓒTOGOL'D
b4o .Jo 0FdⓔFFI

,053 Livro.Elf£gb4

SECRE



② Cfimara Municipal de JaguariQna
Estado de Silo Paulo

EDITAL DE CONVOCACAO N ' OOI/1017
DE AUDIENCIA PUBLICA NO 001/2017.

ROMILSON NASCIMENTO SILVA, Presidente da CAmara
Municipal de JaguariOna, Estado de Sio Paulo, etc. no uso das atribuig6es que Ihe
sio conferidas, e com fundamento na ResoluQao n ' 060/1991 - Regiments Interno
(artig0 71, inciso V) e na Lei n ' 101 Lelde Responsabilidade Fiscal (artigo 9'. $ 4'),
expede o presente Editalde Convocagao para a Audi6ncia Publica no 001/2017, a
ocorrer no dia 24 de fevereiro de 2017 (sexta-feira), is 19h00, na Saba das Sess6es

delta Cimara Municipal para

3 Avaliacio do Cumprimento das Metal Fiscais -- 3o Quadrimestrg de 2016

dp Prefeitura Municipal de Jaguarit3nac

CAmara Municipalde Jaguari6na, 17 de fevereiro de 2017

⑧ⓕVEREADOR ROMILSON NASCIMENTO SILVA
Presidente

Arquivado na Secrglg!!% afixado, na mesma data
de avisos da portaria da CAmara Municipal, e publi(i:Wq na imprensa local

Dirdtora Gelll"'l

/

no quadro



Cfmara Municipalde Jaguari6na
Estado de Silo Paulo⑤

Jaguaritlna, 17 de fevereiro de 2017

A Senhora

Cristina Aparecida Rossi Serra
Secretiricl Municipalde Administragao e FinanQas
JaauatiQna -- S.P.

Prezada Senhora

Convidamos Vossa Senhoria para participar da Audi6ncia

POblica que ocorrerA no pr6ximo dia 24 de fevereiro de 2017, sexta-feira, is 19h00,
na Sala de Sess6es da Cimara Municipal, nesta cidade, para Avaliagao do
Cumprimento das Metas Fiscais --3' Quadrimestre de 2016.

Solicitamos que sejam enviados t6cnicos dessa Secretaria que
possam discorrer sobre as Metas Fiscais, esclarecendo-nos sobre as dOvidas que
certamente surgirao.

Atenciosamente

VEREADOR ROMILSON NASCIMENTO SILVA
Presidente

Rua Alfredo Buena, 1189 -- Centro -- Telefoncs (19) 3847-4336
\y\v\If.filly a ra } a QU a rlu n it.sl):!!Qy



Cfmara Municit)al de Jaeuaritlna
Estado de S3o Paulo

C O N V IT E

A CAmara Municipal de Jaguari6na, convida para a AUDlENg!;A
eyBLlgA para avaliagao do Cumprimento das Metas Fiscais - 3o Quadrimestre de
2016, da Prefeitura do Municipio de JaguariOna, que ocorreri no pr6ximo dia 24 de
fevereiro de 2017, sexta-feira, is 19h00, na Sala de Sess6es da Cimara Municipal:
nesta cidade

CAmara Municipalde JaguariOna, fevereiro de 2017

VEREADOR R6UiLSON NASCIMENTO SILVA
Presidente

.. . ⓕ

A Senhora
Cristina Pinto Catgo B. Hosikawa
Secretgria de EducaQao
NestaA Senhora Vereadora

Inalda LOclo B. Santana
Nesta A Senhora

Cristina AP. Rossi Serra
Secret6ria de Governo e Finangas
Nesta

AO Senhor Vereador
Jose Munoz
Nesta

Ao
Departamento de ComunicaQao
NestaAo Senhor Ve reader

Luiz Carlos de Campos
Nesta

Secretaria de Gestio Ambienta
Nesta

A

Ao Senhor Vereador
Rodrigo da Silva Blanco
Nesta

Ao Senhor
Valdir Parish
SecretArio de Governo
Nesta

Ao Senhor Vereador
Romilson Nascimento Silva
Nesta

Ao Senhor
Rafaelda Silva Blanco
Secretdrio de Esportes e Lager
Nesta

A Senhora Vereadora
Tats Camellini Esteves
Nesta



Ao Senhor
Fabiano Augusto Rodriguez Urbano
Secretgrio de Neg6cios Jurfdlcos
Nesta

Ao Senhor
Tomaz de Aquino Peres
Coordenador da Casa da Mem6ria
Padre Antonio Joaquim Gomes
Nesta

Secretaria de Obras e ServiQos
Nesta

A
Ao Senhor
lo Ten.PM Luis Gustavo Ap. Tuckumantel
Comandante do lo PEL/PM
Nesta

Secretaria de Planejamento e HabitaQao
Nesta

A

A Sua Exce16ncia o Senhor
Mgrcto Gustavo Bernardes Reid
Prefeito Municipal
Nesta

A Senhora
Marla Emilia Peganha de Oliveira Silva
Secretgria de Gabinete
Nesta

Radio FM Estrela
Av. Marginal, 600 Centro
'13820-000 -- Jaguari6na/SP

A

A Senhora
Maria do Carmo de Oliveira Pelisgo
Secret6ria de SaOde
Nesta A Senhora

Zaira Palermo Bodini
Representante do Centro de Prof. Paulista
R. Candida Buena. 1073 - Apto 22 - Centro
13820-000 -- JaauariOna/SP

A Senhora
Flora Maria Bernardes Refs
Presidente do Fundo Socialde Solidariedade
Nesta

Ao Senhor
Wilson Menlo
Presidente do Centro Equoterapia de
JaguariOna
Cx Posta162
13820-000 JaauariOna SP.

Conselho Municipalde EducaQao
R: XV de Novembro, 563 - Santa Cruz
13820-000 -- Jaguariana -- SP

Ao

Conselho Municipalde SeguranQa
PQa Peru, 141, Bairro Nova Jaguari
13820:000 JaguariOna =.SP

Ao Ao Senhor
Edmir Bonfim
Dir. Presidente da AssoclaQao Carisma de
Educagao, Cultura, RecuperaQao e
IntegraQao SociaIJaguar10na
Rua F - Quadra G Lote 1 - Ch6cara Sto
Antonio
13820-000 JaauariOna SP

Ao
Cons.Mun. de Defesa do Meld Ambiente
Nesta

Ao
Conselho Mun.Dir.CrianQa e do Adolescente
Nesta

Ao Senhor
Carlos Gomes Pires
Pres.Grupo Escoteiro Jaguar
Rua: Jo&o Peres Germano. 121
13820-000 JaauariOna SP.Ao

Conselho Municipalde SaOde
Nesta

Jardim Alice

Ao
Conselho Tutelar de JaguariOna
Nesta

AssociaQao Amigos do Padre Gomes
Rua Cel. AmAncio Bueno. 473- Centro
13820-000 JaauariOna SP

A



ⓖ
Excepclonals
R: Amazonas, 1296- Maud
13820-000 Jaguadg!!B $B

APAE - Associagao de Pals e Amigos
AAo Senhor

Dr. Marcelo Grandinetti Adelino
Delegado Titular de JaguariOna
Nesta

A Senhora
Dra. Renata Stela Quirino Malachias
Dir. Pres. AssociaQao Santa Maria de SaOde-
ASAMAS -Hospital"Walter Ferrari '
13820-000 JaquariOna SP.

Ao Senhor

Diretor das Est&ncias Metr6polis Turismo e
Viagao Ltda e da Expresso Metr6polis e
Viagens Ltda
Rua Testa. 280 - Jd. Sio Sebastian
13.820-000 - JaguariOn4=S:B

Dr. Elmer Kalil Abi Chedid

Ao Senhor
Dr. Carlos Alberto S. Muraro
Superintendente T6cnico da Associagao
Santa Maria de SaOde - ASAMAS
R: Amazonas, 08- Dom Bosco
13820-000 Jaauari1ln4.SE: Associagao de Engenheiros, Arquitetos e

Agr6nomos de JaguariOna -- AEAAJ
13820-000 JaguariOna SP

A

Ao Senhor
ManoeIAlberto Barreiros Azevedo
Superintendente Admin. e Financeiro da
AssociaQao Santa Maria de SaOde- ASAMAS
13820-000 JaauariOna SP.

A Senhora
Rita de Cissla Siste Bergamasco
Vice Prefeita
NESTA

Sindicato dos Servidores P6blicos Municipais
13820000- JaauariOna SP

Ao

A Senhora
Maria do Carmo Santiago Leite
Presidente da OAB de JaguariOna
R: Joaquim Buena, 1273 - Centro
NESTA

Ao
Senhor Elias de Oliveira
Presidente do Clube dos Desbravadores
Faldo da Covina:
R: Lanzoni, 16B- Nassif
13820-000 Jaguariana SP

Pastoralda Crianga
R: Peres. 136- Nassif
13820-000 JaguariOna SP

A

Comunit6 ltaliana de Jaguariana
R: Maranhdo. 104- Sdo Judo
1382QOQ0- JaauariOna

A

Presidente Associagao Trilhos do Jequitiba
R: Candido Bueno, 1.299 bala 13 centro
13820-000 JaauariOna SP

Ao



Enc: Audiencia ptjb]ica metas fiscais 3' Quadrimestre de 20]6

puoiica melas nscals 3' Quadrimestr... - dense ramos fernandes

deise ramos fernandes <deiserfernandes@hotmail.coma

se(g 20/02/2017 08:58

Integl-adaacltta@gmail.com <integradaaclm@gmail.cote\>; pijaguariuila@mp.sp.gov.for <1)ljaguariuna@rtlp.sp.gov.br>
flaviatl-cavaglini@mp.sp.gav.for <flaviatt-avaglini@rvlp.sp.gov.br> : silvia@gazetat'egional.com.for <silvia@(gazetat'egional.cont.Llp
ll-lcy@gazetaregional.coin.for <lucy@)gazetaregional.com.br>; katiac@gazetaregional.om.for <katiac@gazetaregional.com.for
flavia@)cgazetaregional.coRI.for < flavia@gazetaregiotlal.com.br>; novasertanejafm@i-iol.col)I.for < rlovasertailqafrTl@uol.cor'n.for
diretorfayl@fal.bi- <diretorfajl@fal.br>; diretorfaj2@faU.for <diretorfay2@fay.br>; secretariaS13@sp-kenai.for

secretaria513@sp.serlai.br> ; jlsouza987@gmcail.colts <jlsouza987@gil'jail.corvl> ; apadagl-iar'luna@uol.corv}.for
<apaqaguariuna@uol.com.br>; anagottardo@yahoo.com.for <anagottardo@yattoo.cod.br>; projetolarfeliz123@hotmail.con

prqetolarfeliz123@l)otrTlail.cortn> ; aterldimeilto@acjjaguariurla.corn.for < atendir'nerlto@acjjaguariuna.cont.for >.
cafsouza1408@)gmail.com <cafsouza1408@gmail.corns; sash)jaguariuF'la.sp.gov.for <sas@jaguariurlca.sp-gov.br>
fernando.setuc@jafluarluna.sp.gov.for <fernando.sctuc@!jaguariui)a.sf).gov.br>; defesasocial@jagua riuna.sp.gov.for

defesasocial@)jaguariuna.sp.gov.br>; rodrigo.clliavegato@jaguariulla.sp.gov,for <rodrigo.chiavegato@jaguariuna.sp.gov.br>
seduc@jaguarlunca .sp.gov.for < se(Juc@jaguat'iuna.sp.gov.br>; inaiana.vicelltlnGI).jaguariuna.sp.gov.for

laiana.vicentin@jaguariuna.sp.gov.br> ; rafaela@)jaguarit.ina.sp.gov.for < rafaela(a)yaguariuna.sp.gov.for;
dl.lrlacher@)jcaguariuna.sp.gov.t)r <durlacher@)yaguariuna.sp,gov.br> ; lebraosantos@gmail.com <lebraosantos@grrlail-coins
obras@jaguariuna.sp.gov.for <obras@jaguariuna.sp.gov.br>; flavio@jaguariuna.sp.gov.for < flavio@jaguariuna.sp.gov.for
tania:jaguarprev(aIJaguai'luna.sp.gov.for <taniajaguarpt'ev@jaguariuna.sp.gov.br>lgisele.vidca@jaguariuna.sp.gov.for

gisele,vlda@jaguariuna.sp.gov.br> ; sms.adm@jaguariuna.sp.gov.for isms.adm@jaguariuna.sp.gov,br>
portaldosbrir\des@hotmail.com <portaldosbrindes@hotmail.coma; recepcao@jornaldejaguaril.lna.net

ecepcao@)yornalclqaguariuna.i"tet >; coordenamo.administratlva@ajja.org.for < coordenacao.administr.ativaⓓajja.org.br>
juridico@jaguariuna.sp.gov.for <juridico@jaguariutla.sp.gov,br>; patriciajagtiarprev@jayuariuna.sp.gov.for

patriciajag{.iarplev@jaguariuna.sp.gov.br>; camilo ③gazetaregional.com.t)r <camilo@gazetaregional,colts.br>

C O N V IT E

A Cimara Municipalde JaguariOna, convida para a AUDIENCIA PlJBLICA para avaliag3o do
Cumprimento das Metas Fiscais - 3o Quadrimestre de 2016, da Prefeitura do Municipio de JaguariOna, que
ocorrer6 no pr6ximo dia 24 de fevereiro de 2017, sexta-feira, 6s 19h00, na Sala de Sess6es da C6mara
Municipal, nesta cidade.

Cimara Municipalde JaguariOna, fevereiro de 2017

VEREADOR ROMILSON NASCIMENTO SILVA

Pres ide nte

https ://outlook .live. com/Cdma/?viewm odel= R eadM essageltem &ltemID= AQ M kAD AwA:lZiZm YAZ C IhN GNjAC OIOD gAN C OwM Alt M D AKAEYAAAM Vfm h5



Cfmara Municipal de Jaguaritina
Estado de Silo Paulo①

EDITAL DE CONVOCACAO N ' 002/1017
DE AUDIENCIA PUBLICA NO 001/2017.

ROMILSON NASCIMENTO SILVA, Presidente da CAmara
Municipalde JaguariOna, Estado de Sio Paulo, etc. no uso das atribuiQ6es que Ihe
sio conferidas, e com fundamento na ResoluQao Ro 060/1991 -- Regimento Interno
(artig0 71, inciso V) e na Lei n ' 101 Lei de Responsabilidade Fiscal(artigo 9'. $ 4'),

expede o presente Editalpara comunicar que a Comissio de Orgamento, FinanQas e
Contabilidade, tends em vista a decisis judicial proferida no dia 22 de fevereiro de
2017, 6 a responsavelpelos trabalhos da Audi6ncia POblica no 001/2017, a ocorrer no
dia ?4 gg !gvergjlg de 20lZ (sexta-feira), is 19h00, na Saba das Sess6es delta
Cimara Municipal para Ava//ac3o do Camp
Quadrimestre de 2016 da Prefeitura Municipalde.Jaguariana.

CAmara Municipalde JaguariOna, 23 de fevereiro de 2017

4C,,{rt44«"--'''
VEREADOR ROMILSON NASCIMENTO SILVA

Presidente

Arquivado na Secretaria, afixado, na mesma data

de avisos da portaria da Carllprf'launicipal. ill)ujqcado na imprensa local

r ,----ysY r \ \
/''\\ ./ ,4 /\ \ )

AI.ZITA ELEAiMCAMPQS,soUZA VENTuniNI
\. ,/ rDilit6iiderat
\.

no quadro



Cfmara Municipalde Jaeuari6na
Estado de Silo Paulo

EDITAL DE CONVOCACAO N ' 002/1017
DE AUDIENCIA PUBLICA NO 001/2017.

ROMILSON NASCIMENTO SILVA, Presidente da Cimara
Municipalde Jaguari6na, Estado de Sio Paulo, etc. no uso das atribuig6es que Ihe
sio conferidas, e com fundamento na Resolugao no 060/1991 - Regimento Interno
(artigo 71, inclso V) e na Lei n ' 101 - Lei de Responsabilidade Fiscal(artigo 9', $ 4'),
expede o presente Editalpara comunicar que a Comissio de Orgamento, FinanQas e
Contabilidade, tendo em vista a decisio judicial proferida no dia 22 de fevereiro de

2017, 6 a responsavelpelos trabalhos da Audi6ncia Publica no 001/2017. a ocorrer no

dia 24 de fevereiro de 2017 (sexta-feira), is 19h00, na bala das Sess6es desta
Cimara Municipal para 4va//acai do Cumpr/menlo (!as /Wefas F/sca/s -- 3'
Quadrimestre de 2016 da Prefeitura Municipalde Jaquari&na,

CAmara Municipalde JaguariOna, 23 de fevereiro de 2017

VEREADOR ROMILSON NASCIMENTO SILVA
Presidente

Arquivado na Secretaria, afixado, na mesma data

de avisos da portaria da CAmara Mun$cipai, e public?qQ.na imprensa local

ALZIRA ELEANI reteraG4ral \l ,

/
\

/

no quadro



Cimara Municipal de Ja ua ri u na
/

Estado de Sio Pat119

24 de Fevereiro de 2017 .H
ODER LEGISIMVO ; OFICWS

Do Sr. Joel UuitR sdicibndo ao Exeadvo lllunicbelinhmar
nbn passlbHdede de cambugao de &is banhelrn e tm
bebedaHO na Pnquie Inpald, na qua&+ de: E8porln. elbe

aSannb. Ftiaifas B CorR&llBade. eonvlda todd
papula$&o paa pntlcPa ' da AUOieNa4 PUBUCA pHu
avdla$4a do ClznpMiento das Hbs Flscals. 3B

Jeguarlihu. qn ocotw& no prOdnn db 24 de fev+lelno de
2017, sexta.Jbln, as 19h00. na 8da de 8ese6es da C&nna

Do &'. Amino I.ores da Silva - 8R.VA eoBcUl& ao Baieo
do Brash. bala do Guenb da agBnde & nn C4ndido Bolero

do =-;t;L;:H=-- Ragland. eiplca$an saba o
tbchn)nib de ag&ncia lacdbda na Prego Unobeinn Bind. +

hcliada e abndmemo da papua;ao;

vbando a eesibilng&o dn d\#ns pae

Da &. Luiz Cellos de Campos sdb
llunicipd rec+eanel+ do nhlb de Av.

Do 8r. Afotno I.opec de Slim .. 8H.VA sobcltando n
Ena#vo Ihmicipd islam\egan sawn o canUnlo nwiddo
nm 8 Asnciegao Comerdd e hdinbid de Jeguaii)n e 8

Do a. Hill Garin de Cainpm nile
Hiaidpd nnsbugao de calgade de peon

G8mlno. rm Inab dada sem nb beniC&wa lllunlclpd de Jeguerlihyl. bveteko de 2017

VEREADOR AFON90 LOPES DA ALVA
Preddente

Do Br. AwU Roberto Tones llegeBa 'l<les nlicUido
eo Execidn Ihsiicbd inbmer qud e dsb pnvisb pea o
hiicio de tUnicianamenb da cdn d'lQue do Bono Ranira de

esbada municipal. dada nm denamln

ROHLSON NASClnHT0 SILVA. Preddaih da C4nwa
Nhinlclpd de JWaUn. Esbd) & S&o Palo. etc nn ino
dn atrlbult6n que he slo conbrldn. + can IKidamento M
ResaU$1o Ro 06Q/1991- Reglmento Intend(atlgo 71. 1icbo
V} e no Lei oo 101- Leldo Rnponsabilldade Focal(ertlg0 9e.
S 4'). apede o prn+Me HRd de Convou$1o pon a
Audl+ncla PDbllca oe oo1/2017. a ocanH no dla 21..it
lev elle d 2017 1nxte.l+ba). is 19h00. M 3da das

D0 8r. Angelo Roberto 'tories - lloguRa TolTn ealidUido
ao Execubvo Ihnidpa! hama;6as nbn a dab pnl#b para

Inlclo de hlndainnanlo do Pub de Sadde d8 Rosdra de
C Indudw can n nln de adonlologie;

Do 8r. Alonso Lopes a 8#va - 81

no burro Bom Jardbn + cauBug4o de im
do n ' 25B B;

Do sr. Cr+sthtn Jose Cecon soliciuldo n ExntAvo

ronda lilia peta Guards lllunicipd e peb Pdida nliU rws
}w+rios de enbada e sald8 da& estudarws em tadu a8
EBCdB8 dO MIBJCIPIO;

Do Sr. Alonso I.apes da Silva - SI
Exnutivo Minicipalbinpua e dnusue
Baino Cdm6ia;

Do $1. Alonso Lopes de Silva - 81
Eliectdvo llunicipal pods du adores.
l#mpadas no+ pwte8 de Praia Club F<&

D0 8r. Crlstlmo Jose Cecon edicitenda ao Exnutix

do trinsilo em tate ns StpermeKedn 'Espa;o SaborBs'
'b\aPB

Da 8r. Angelo Roberto I'onn - Neguh
n EIIBCUHVO hhnkIPd IhIPBZR B Code
Adam Bonsai. nn Bdruo Rasain de Cine

C&rnBra Municipalde .Jaguariiina. 17 de bvnein de 2017

um doctRn+rda pnsoal comprobet6rio da cargo de Vwndar
para que em memento de necn8idade. Rash 9er apresentada

Do Sr. Awlo Roberto Torre - Negiit
ao Ex+cubvo hAnictpd Ihlpeza e manu+n
Shea Tires, BaiFro. Rndra de jima

VEREADOR RQWLSON NASCIMENTO SILVA
Presldente

Afqutvedo rta Secretari8. aftxado. na moshe data. no quads
de avls03 da portaria da C&rnnra Munldpal, e publicado

Do 3r. Warn Luis Tozzl de CamaW sdicitando a
Executiw Municipal itibrma;6n qumb aaB prajela&
pollticas pOblicas da Secntade Municipal de Segunng
Pt)blica voltadas is necnsidades da dado para evit4r
;nsdmeMo dw indict d+ ctiminlelidade em Jaguari&la:

Do Sr. Angelo Roberto 'torres - Negult
oo Exnutivo Municipal aumeMo de vaS
M lpio. destacando a creche do ba

AI.aRA ELEANID£ CAMPOS 9aJZA VEBnURIM
D0 3r. WARM I.uis 'Fozzt de Carnargo solicitando
Executivo Municipal ififbrmag6eB dos &g6as competed
sabre $ polflices pablbas voltadn i Seguran$a PCblia
:idade( quando ao ni3mera 190);

DO $r. Cr+$thno Jodi Cecaa sdicil
Municipal medide+ que espedlica qu!
Escdar

Oo Sr. Welter Luis Tozzl de Cdma
ExectHlo Municfp+ldiwlgagio de CaRilhg
pam a presta$&o de servi$

RQnLSON NASCl=NTO SILVA Presldente da C4mna
Municipal d+ JaguarMna. Estado de S&o Paulo. etc. no uso
las atribuig6os quid he s&o conbrldn. e com hndamento na

Resolu€&a no 060/1991 rnento InUma {arbgo 71. hclso
V) o na L8IRa 101- Lei de Rnpansabllbade Fiscal(artlga 9e.
S 4+). upede Q prennte Edltal pam comunlar quid a
Carvlss3o d+ OQarrinito. Flnan€as e Contablldade. tnido em
vista a decblo judlclalprobrlde no da 22 de bvvelro de
2017. + a respans4velNln trading de Aud16ncb POUica tP
001/2017. a ocarrer no db 24 de Nlper+lro de 2017 tsexta-
1+1ra), is 19h00. na 6de das $us6es data C&nera
ninlclpal pxa 4 da

Do sr. Walter I.uis Tozzl de Cntwgo n$dbndo aa
Executivo Mt#iidpalir1lormag6es sohn o initio da opKH4o de

Do Sr. Waltz Luis Tozzl de Cnnago solidtanda n
Executivo Municbal inbmieg6n +abn pdlicn pub4+en +
proj+tu esbuturadn

Do .8r. Waltz Lab 'real de Cemargo saiidbndo n
E)nwbn hlunicipd inbmiaC6u aabro a presis&o de }nstituir o

MALI.

Dos 8rs. Walur Ltils Toulde Camarg$ e Crl tleno in

pioi+ln + polRicu pGblicn valbdn ao lahr. culhKTB +

VZR£ADOR Raul.SON NASCIUBITO SILlfA
Prnldenta

C4tnnra Munlcipalde .Jaguarlau. 23 & hveteio de 2017 D0 8r. David Hlliilo Beta nliciaido eo Exnutlvo Mudeipal

matemldade do HospiblWdbr Ferwi.

Aiquhlwdo m Seaetalla. aB)ado, m ilyibtne deb. no quUo
de avlsos da pottarb da C&nnn Mumlclpel. e publicado na
Itnpnnsa local.

D0 8r. I.u& Colas de Campos BdHtnldo n ExKuHw
MuniciBlfettun d+ coberhxa da quad



Cimara M①
24 de Fevereiro de 2Q1,7 IK
ODER LEOISLmVO - mBUUCOES Once

Do a. Joel UunU sdicilnldo ao Exeadvo Hunicbd Ithmw

bebedalKO m Pique htpelid, na qua&a de EspaiU. ance
=.a8+ ;= '"'

elhKa & nOvteto 246, nio .lerdim Sn'

A C4iwa MunicPd de Jegunldna. dnv6B de Combslo de

papulegb pna pntlcPr da 4UO BNQA N8UGA pea

Do &. Afonn Lopn de Sine o BR.VA ealclU)& ao Bneo

do SuBrlnbn&nb Regiand. apllcaSBu soba o
lbchnlenlo ds ag4ncb lacdbde m Phage Umbelna Btnno, e

Munlc+d hFnt<;= de um prq+

Municipal :v- ::a+ do aBbIe a

Do 8r. AfotUO Lopu de 8#n - 8h.VA nlcltndo n
E)aadvo nnidpd inlamBa;6n earn o canl4nlo ma#do

Gom\nio. in Imdb dada s8m nb

VEREADOR ALONSO LOPES DA ALVA

Do &'. AWb RoDel© Terms
n Exea#n hlunicipd inbrmer quell dsb pnvisb pKa o
bilcio de ltinciaumenb da cdn d'6Dua do Babto RUBin de
Cdma;

DO &. Crlstlnn .lose aegon 8
hl«HPd ""'' ]M &
nbade munlcipd. aida san dem

ROHLSOH NAscl=NTO SILVA. Reddenb da C4mna
llhmlclpd de JWerlDrn. Esbdo de S6o Patio. etc no lno
dn atrbulg6n que Ite Blo cortbrldu. e com tndameMo na
Resdu$1o P 06af 1991- Reglmnto Interns (argo 71. 1)cbo
V) e ne Ld p IQI npansabllHade Focal(ertlg) 9'
S 4'). expodo o pns+Ne Edltal de Corwocaglo pea a
Audi4ncta Publica Ro 001/2017. a ocaw no dla 21..gf

a). is 't%00. na Sale da8

Do Sr. AWb Roberto Tones - lleguRa Torn edidbnda

lido de llndanntento de Paso de Sa&d8 da Ra8dra de
Cim& hdusive con u sdu de odanlaloO8;

DO 8r. Alonso Lopn lb Silva
E)anu8vo hlunicipBI cascdtwnenb n
rn bono Bam J+rdM e ca)piuw4o de
do d 258 B;

Do sr. Cristiano Jose Cecon solicilando n Exnl4ivo
Municipal inlomnr se n&U alum ntudo pena it$pnsi6car a
ronda hiu peb Guiarda IA#iicipd e pda Pdlda Hlibr tne
haririn de el#rada + salda das estudanbs em tomas u
Endo do hhsiiclpio;

Do 8r. Alonso Lopn da Silva
Execubw hhnicipd Impen e deut
BaiRD Cotm6ia;

Do 8r. Alonso Lopn da Silva
ExKubvo Mu#iicipal porta das 4rvon
l&npadu nu pubs da Ptaga Colo F

Do 8r. Cristiano cosi Cecon sdicBaido n Ex+ci4i
MiBiicipalinbmar n eldste algiHn eshido para m8lnw o 6u
do tr4nsib em dente ns Supermnvedn 'Espe;o S8barBS

Do 8r. Angelo Roberto Torn - NeS
ao Expcubvo hhnictpd llnpeza e ca
Adam Boned. Dio 8airto Rasdra de Cii

C&nBr8 Munbipal de 17 de Bnn+m de 2017
Do Sr. Crtstleno Jest CecQR sdicitendo 4 Mna confnciaw
um dactmeNo pessnlcamprobd6rio do c8iQO de VK8adu
para que em memento de aecessidade. pasha 9w apresentado:

Do sr. Angelo Roberto Torre - Neg
ao Exewb\o Municlpa} limpna e manlui
Slela Tones. Baird. Rasdre de Cime=

VEREADOR RQHLSON NASCIMaITO SILVA
Pmsldent

Arquivodo na Secrotarla. alixado. na momma data. no quadro
de avt$os da portarla da C&rnnra Muntclpel. o publicado na
Itnprensa local

DO sr. waltz Luis Tozzl de Camaw sdidtaido a
EnciRiso MuNclpal in16rmeg0os quando aas prq !o
polltius pablins da Secrotaria hlunicipd de SWfanfi
pdbtica vdbdu i8 neces8idades da ddade pan e\iter
crncimento dos indies do eriminalidade nn Jagualianal

Do $r. Angelo Roberto Torres
n Executivo Municipal aumnito de
Municipio. dnUcando a creche da bain

AI.aRA ELEANt DE CAMPOS SOUZAVENTURIN
Dlretora amal

Do Sr. Walter Luis Tozzt de CennW nlidtanda ao
Execu6vo Municipal itilbmag6u dn 6rg6os campehnbs
sabre 8s pdf teas p6bltcas solHdn iSeguw;a Pd)lice da
:idade { quinta aa ndm+ro 19D);

D0 8r. Cristiano Jose Cecon sdi
MunicipRI medidn que especilica
Escdsc

Do Sr. Walter Lub Tazz} de Cal
Execdivo Munidpd diwlga;4o de Cqd

RQMtl.$QN NASCIWNTO ALVA Presumte da C4mara
Municipal de Jaguallana. Estado de S&o Paulo. etc. nn un
as atnbuK6n quid he s&o cor! Irian. e com hndarnonto na

RnoUgla n' 06Q/1991 menlo Intemo(altlgo 71, hciso
V) e m Laid 101- bi& ReepartsabmdH⑧ FUal€art10o 9'
$ 4e}. npede o pres+nte Edllal pen comunicar que a
Conlss6o de OTSamertto. Flwgas e CanUblldade. t8ndo em
vita a decb&o judicial probrHa no da 22 de bnrebo de
2017. 6 a reBpansawlpelos tr&alha de AidOncb PQbllce ftp
QO1/2017. a ocon+r no db 24 de t+v©rsirQ de 201Z (s+xta-
fdra). is 19h00. na gala das 8nsOeB data Conan
ninlclpd pKa 4r!#ae40 ®

Do SI. Waiter Luis Tozzl de Cem8rgo BoHdlartdo aa
Execu6vo Munidpaliniorme$6es nbn o inldo da operag6e de
taub buracos na cidade;

Do Sr. Waltz Labs 'rozzl de Camaw nlidbnda
Executivo Municipal }nhmag6es sohn polf6cas P blicas

emprW e i+colocaC6a no mercado de babdho;

Do sr. Watts Luis Teal de Camaw nlidbnda n
Encubw Munidpd inlormag6n sabre a preqs4o de imbtulr o
plqeb educnintd pan rBabng&a de Gunn T6cNcm

nAI

Das Srs. WARM t.uls 'foul de Caina③o + Crlstlalo Joel

dos B pollticas pOblicas lfolbdas ac lager. wltun
erttretndmenb das towns da cidede

C8rnra Mua\klpd de 23 de =.=;:= de 2017

'ta

VER£ADOR ROUL80N HASCIHBIT0 911:\fA
Pres+dente

AnquivBdo m S+cntarb. a6xado, n\a nuslnu det& no quadio
de avlsos da partarla da Garvin Muntclpal, e publlcado na
Itnpnnn local.

Do 8r. Luiz Carlos de Cainpn nidlBndo aa Eiteadvo
Mulnlcipal feiNra de eabertura de quadra de espalbs da Vila
Gdl GinbrnM:



Estado de S5o Pa!!!g '"'--:;i--'"'

mD£R LEGISLnVO
7. Do &. Alltedo ChlsiregBO IU) so

elhra da nQmno 245inoJeran Sa+oi

papula+fo pea pedlcPer da AUDlfHaA PUBLICA pKa

Jeguertan. qub ocorwA no prOHnn db 2+ de fn+ielm de
2017, snla-hire. +& leh00. na 8da de 8eas6og da C&nKS

C&iwe MunlcPd de .legielan. Bsv6s de Canbslo de
canenb. Fbwicn 'a Calt&llHHe. nnvlda lode

B.

Do &. Now Laps de Silva .'BK.VA edlcUl& aa Bneo

lediBmenb de ag+nia InBlbde na Praia Umbebnn Bueio. e D0 8t. Lul: Culos a CWPa
Muikipd ruaDeemenlo do aehlb

Do 8r,.Ahteo IDpn da 811ve. 81LVA sabcitwido eo

Hunklp# canny;ao n ceiTU ae po

VEREADOR AFOH30 LOP ES

DO H. iiWb Robnto Torus
n Exect&vp llunidpal inhmer qud e dsB pre\ASH pena
hick de haieiammenb da cdxB d'+auia do Baixo Rabin Iktlcio de hHidainnteab da cdn d'igu do Bakxo Rasdri
ClmK . ntrede muHilcipd. alnda lem detnml

Raul.soN NASCIWNT0 SILVA.'Prnldenb da Camera

Risob$1o no 060/1991 menlo Intsrnn tarllgo 71. hclso
V) e na t.ei RP 10t - Lelde RnpatsaUIHede Focal(ertlg0 9p.
S 4'} expede o pnsente EdRd de Canvocagao pen g
.ud14ncfa PDUica iP 001/2017. a ocaw ne da 2f.a

a), is 19h00. na Sda das

Multlclpal d+ Jagunl&ia. Estado de Sio Patio. etq no u Do Sr. Angelo Roberto Toons l+egultR Toms edlcitando
H Execu$vo htmiciplinbma£6es nbn a daU prex#h parr

inlcb de hindonamenlo do Poets de Sailde da Rubin de
Cdma. incluslw $om +s sein d+ adonlologia

® ne 25B BI

b 8r. Anon Lopn (h 81ve

Bam Jardkn + canpbu$4c

nada bite pele Guards llunleipd e pda Pdlcia ltlttx N

Do 8r. Cristina Jose Ceeon soliciUlda eo Exectii\r. Cristina Jose Ceeon solicitenda n Exact

Escdu do Muniefpb;

15.

17.

19. Do Sr. Welter Luis Tozzl de Cam

Ex+wHvo hAinicbd hnpua e desassa
BnirnD Calmbia

C6mara Munkjpalde .laguarlana.- 17 de b\erello de 2017

VEREAaOR ROHLSON NA$CIHENTO SILVA

D0 8r. Alonso Lopes 'da alva

14mpedn ln8 pntu da Flap CiHla Fa

do trinsih em ftnle os Supemncadn 'E9pe$o Sabans' +

Execuh Do 8r. Angelo Roberto Totrn - Ragu
eo E)ecugvo Mmkipal Ihpeza e coal

lm doaKnt+nta pessaal comprabddNo da carla de VKeadar
parr que em rnanenb de n8cnsidede, puu ur apl+ntttedo:

Do Sr. Crtstlana Jasi cecon edldtendo iMeu confeccian
Do Sr. Angel Roberto ToiTn. - Nagy

$tde Tang. Baird.Rasdra de Gina
ExKu$va MuiDlcipa} iiHpua + manure

D0 9r. Angelo Roberta Torres

Municiaia. dasncanda a crw

Arqutvaao na Secretatb. a6xado. na mnrm data, w quado
de 8visos da partarb da C&rnnra Munbipat. 6 publlcado na
lmprensa local

pd[6as pablicas dB Secrelaie Murlcbd do Segurartga

cresdnn)to dos Indices de edmirtpUdad+ +m JagumiQnta;

falter Luis Told de Cemugo sdidb)dc
Mul&Snl inlimtacdaf auartb aas oraiehpraielo&ical idlemia(

Pabllca vattadis is nacessidedes da cldpd+ para evitar

13. Da $r. Warn i.uis Toni do CamarQO wlldtando en

soba as pollticas pablicas voltedn iSeguran€a Publica de
Ora&os compebnte8Encu$vo Municipa

Municipal median
rlstlana

FReQlnr

Clean salle

ROMILSON NASCIHNTO SILVA Resident da C4man

emu;8o no 06Q/1991 tntemo(ntiBa 71. hclso

S 4e). e)cede Q prnerne Edlbl pan conwlcK ql+ a

MuRIel)al d+ JWarl :stade d+ S4o Paulo. dc no

Confu&o de Orgatn+rilo. FlnangaB e Cantablldade. tn)da
=b&o judicial probrlda no dla 22 de bvef+iro I
osmn$4veln+oB trabHihos ⓑ AudBnch PDbllca

001/2Q]7. a ocon+r no db a ©.@!Z.{nxta-CHn

smprW e r8caloca$6o na mKcada de babaln;

Munlcina
vpBqn

Do sr. watts I.uls Tozzl de Cemargo saUdbndo n
Enculiw hlunkipd Inlbrivla;&e sabre B previs4o d+ instttuir o

Curios T4cticw

@eg!©l@:e@@#qy@

meBmidBde da HaspllelWdlH Ferrari.

ALanA ELEANiDE CAMPOS SOUZA VENTURiH

blgccjaRte pM {1lew d: qtkh,d

ⓖ'eEW+lcgd$@e&p®b$



Cfmara Municipal de Ja
Estado de Sio Paulo

VISTA DE PRESENCA DA AUDI£NCIA PUBLICA PARA AVALIACAO DO
CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS -- 3o QUADRIMESTRE DE 2016. DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE JAGUARIUNA. EM CUMPRIMENTO AO DISpOST0 NO ART. 9a. 6 4a. DA
LEI. N ' 101. DE 04 DE MANO DE 2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.
REALIZADA AOS 24 DE FEVEREIRO DE 2017. AS 19HOO. NA SALA DE SESS6ES DA
CAMARA MUNICIPAL.

NOME CARGO/FUND LSSINA'l;URA

/

eA,'t i;
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Cfmara Municipaldc Jaauari6na
Estado de Sio Paulo

LlSlADEINSQBlG.40 PAB4USQDA PALAVBA DAAUDI£NQIA PtJBUCA PARA AVALIAQAO
DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS -- 3' QUADRIMESTRE DE 2017 DA PREFEITURA
MUNIQlEALBEIAGUARIIHA, Ent€UMPBIMElgIQ:AQ DISPOSTO NQART. 9'.j 4?, DAJ:EIN '
101. DE 04 DE MAIO DE 2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. REALIZADA AOS 24 DE
FEVEREIRO DE 2017. AS 19HOO. NA SALA DE SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL.

NOME CARGO/FUNCAO ASSINATURA

     
  g,.£....h g2«.,a,.,&  
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     



Cfmara Municipal de JaguariQna
Estado de Silo Paulo

PAUTA Da.AUDlfNCIA POnLICA PARA AVALIAG.Ao.DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS=. 3'
QUADRIMESTRE DE 2017. EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 9', $ 4' DA LEI DE
RESPONSABILIDADE FISCAL (LEIN ' 101. DE 04 DE MAIO DE 2000). REALIZADA AOS 24 DE
FEVEREIRO DE 2017. AS 19:00 HS. NA SALA DE SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL.

O Sr. Presidente da CAmara Municipalfaz a abertura da Audi6ncia Ptlblica, passando os trabalhos
da mesma para o Presidente da Comissio Permanente de OrQamento, Finangas e Contabilidade,
Vereador Af onso Lopes da Silva.

O Sr. Presidente da Comissio Permanente de Orgamento, Finangas e Contabllidade, Vereador
Afonso Lopes da Silva, convida os demais Vereadores Membros da ComissAo para fazerem parte
da Mesa, sendo os Srs. Inalda Ltlcio de Barron Santana, Vice-Presidente e Cristiano Jose Cecon,
SecretArio

O Sr. Presidente da Comissgo Permanente de Orgamento, Finangas e Contabilidade explica o
procedimento para a realizagao da referida Audi6ncia.

O Representante da Secretaria de Administragao e Finangas teri vinte minutos para fazer a
explanaQao a respeito das Metas Fiscaisl
os Vereadores poderao usar a palavra por cinco minutos, na tribuna, tendo a Secretaria de
AdminlstraQao e Finangas o mesmo tempo para responder, facultadas as replicas e tr6plicas;
as pessoas presented na Assemb16ia tamb6m poderao usar a palavra por cinco minutos:
desde que, devidamente inscritas, junto a funciongria da CAmara presented na Assemb16ia;

O Sr. Presidente passa a palavra ao Representante da Secretaria Municlpalde Administragao e
Finangas para fazer a exposigao das

METAS FISCAIS =3' QUADRIMESTRE/2016

Deixa livre a palavra aos inscritos, pda ordem, que terio no maxims, 5 minutos para uso da
palavra

Palavras do Sr. Presidente.
Encerramento da Audi6ncia POblica

Secretaria da CAmara Municipal, aos 24 de fevereiro de 2017



Prefeitura do Municfpio de
Jaguariana

Audi6ncia POblica

Metal Fiscais

3' Quadrimestre 2016



Receitas 2016

\ ./

RECEITAS VALOR PREVISTO
\nLOR REALIZADO

]' Q[IADRIMESTRE %

Receitas Correntes R$ 354.670.306,44 R$ 317.268.737,11 89,5 %

[PTU RS I0.750.100.00 RS l0.269.91 8.27 95,5 %

issQN RS 33.676.000.00 RS 27. 119.958.02 80, 5 %

FPM RS 25 .600. 341.00 R$ 29.764.716.52 116,3 %

ICMS RS 140.000.000.00 R$ 131. 155 .646,79 93,7 %

Demais Receitas Correntes RS 144.643. 865.44 RS 118.9 58.497.51 82,2 %

intra Orcamentarias RS I0.915 .000.00 RS 9.604. 3 39.04 88 %

(-) Contas Redutoras(ICMS,FPM,
ipi, nR,ipvA)

RS 32.449. 100.74 RS 32. 126. 110.92 99%

Receitas de Capital RS 19.281.440,30 RS 4.326.077,03 22,4%

Transf'er6ncias de Capital R S 19 .o48 . 240. 3o RS 3.9 32.72 3. 50 20,6 %

Outras Receitas de Capital R$ 23:3.200.00 R$ 39 3. 35 3.5 3 168,7 %

TOTAL RS 352.417.646,00 R$ 299.073.042,26 84,9 %



Receitas 2016

RECE ITAS REALIZADAS

1%

B IPTU

ISSQN

FPM

81CMS

DEMAIS RECEITAS

RECEITAS CAPITAL



Despesas 2016

DESPESAS \ALOR PREVISTO

\ALOR REALIZADO

LIQUIDAno INGO

Despesas Correntes R$ 294.177.730j06 R$ 239.525.442,5] R$ 205.825.125,94

Pessoa} e Encargos R$ 1 54. 389.285.38 R$ 102.992.348.69 RS 93. 359.049.73

Outras Deft)eras Correntes RS 161.519.4'H.68 R$ 136.533.093.82 RS 112.466.076.21

Despesas de Capital R$ 33.917.807,80 R$ 5.691.848,16 R$ 4.742.135,76

Invcstimentos RS 33.917.807.80 RS 5.691 .848. 16 RS 4.742.135 .76

Reserva de Contingenciamento R$ 2.591.108,14 R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL R$ 352.417.646,00 RS 245.217.290,67 R$ 210.567.261,70



⑤ Despesas 2016

DESPESAS

2%

H PESSOAL E E NCARGOS

w 0UTRAS DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL



l⑤ Restos a Pagar

RESTOSA PAGAR

PAGOS (ATE 31/i2 /2016)
CANCELADOS

SALDO A PAGAR

R$ 20.724.493,95

RS 18.803.705,'H

R$ 1.577.376,36

R$ 343.412s15

RESTOS A PAGAR

P.\GOS (ATE 31/12/2016)

CANCELADOS

SALDO A PAGAR

R$ 12.771.589,33

RS 12.447.156,20

R$ 324.433,13

RS 0,00

RESTOS A PAGAR

PAGES (ATE 31/12/2016)

CANCELADOS

SALVO A PAGAR

R$ 19.012.378,16

RS 17.846.306,54

RS 831.564.79

R$ 334.506,83



⑤ Restos a Pagar

RESTOS A PAGAR

PAGES (ATE 3 ] / ] 2 / 2016)

CANCELADOS

SALDO A PAGAR

R$ 18.672.294,76

R$ 16.658.878,99

RS 29.934,80

R$ 1.983.480,97

SALDO A PAGAR R$ 35.884.972,79

RESTOS A PAGAR / ANO

R$ 40.000.000,00

R$ 30.000.000,00

R$ 20.000.000,00

R$ 10.000.000,00

R$ 0,00

R$

20..724.493,95
R$

i9.0i2.378,i6' l::

l"''j 'l"'l"

R$

35.884.972,79

2012 2013 2014 2015 2016



Reston a Pagar - Resumo

SALDO A PAGAR
2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

RS 343.412,15

RS 0,00

R$ 334.506,83

RS ] .983.480,97

R$ 35.884.972,79

R$ 38.546.372,74



DIVIDA CONSOLIDADA

ESPEciPICAgAoqIQUAOKlwtsTnE lIQtIADKimtsTKtlIQUADKimtsTKE IRQuxoKintsTnt
zotsB#$ Ul$&! $ 20t68ua!#lH #g$1:120i6 !idR !hlB # ibE 20i6

coll::::;::xnA RS 30.480.432,50 R$ 32.119 729,36 R$ 30 080.936,57 RS 38.768183,69



Receita Corrente Lihuida

\

2016

(A)RECEITAS CORRENTES R$ 317.293. 174.8 ]

(B) PLANO PREVIDENCIARIO R$ 6.152.021.36

(C) FUNDER R$ 31.420.609,06

RECEITX CORRENTE LIQUIDA
(A-B-C)

R$ 279.720.544,39



⑤ Receitas de Impostos

usPEcirlCAgAO \ALOR APLICADO

IMPOSTOR MUNICIPALS R$ 48.850.598.92

TRANSFERENCIAS DA UNIAO R$ 30.633.257.57

TRANSFERENCIAS DO ESTADO RS 140.802. 333.66

TOTAL R$ 220.286.190,15



③ AplicaQ6es

tsPEciricAgAO \ALOE APLICADO

RECEITX CORRENTE LIQUIDA

DESPESAS COM PESSOAL

PORCENTAGEM REtXQAO R.C.L

R$ 279.720.544,39

R$ 123.599.551,84

R$ 44,2 %



AplicaQao na Satlde

(A) Receita de impostor

(B) Empenhos Liquidados

(C) Empenhos Pagos ASAMAS

(D) Auxflios e Transfer6ncias

(E)TotaIAplicado ((B+C)-D)
(F) Porcentagem Aplicagio

RS 37

!iS 46

116 . 352 ,33

52 1 .727,25

648.554,36

34%

RS 7,989. 525,22

R$ 75

/

,/



l⑤ AplicaQao na Educagao

APUCAgAO NA n)UCAgAO
(A) Receita de impostos

(B) Empenhos Liquidados

(C) Valor retido FUNDEB

(D) Auxflios e Transfer6ncias

(E)TotaIAplicado ((B+C)-D)
(F) Porcentagem Aplicagao (A / E)

R$ 221. 565.130,85

RS 49..503.932,5 5

RS 32. 126. i 1o,92

R$ 6.86 i .4 } 4,7b

R$ 74.768.628,71

33,75 %



⑤ AplicaQao FUNDEB

(A) Valor recebido

(B) Rendimentos

(C)Total(A + B)

(D) To talaplicad o

(E) Aplicagio Magist&rio

RS 43.746,72

R$ 31.464.355,78

li$ :3 4 .4G4

R$ 2 3. 368.275,49

3;5,78 '{)

74 .2q6

i (}o



//

② Cr6ditos  
FALDO EIU 31/12/2015 AiTEKAgOtS FALDO E]W 31/ }2/2016

DIVIDA ATIVA R$ 46.291.493.57 R$ 2.585.323,12 R$ 48 .876.816.69

SALDo
PATRIMONIAL RS 281-024.780,77

R$ 6.679479. 35 R$ 287.704. 260. 12
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Cfmara Municipal de Jaguaritlna
Estado de Sio Paulo

Ata da Audi6ncia Publica, para avaliaQao do cumprimento das Metas Fiscais da Prefeitura

Municipalde JaguariOna - 3o Quadrimestre de dois mile dezesseis, em cumprimento ao disposto

no art. 9', $ 4o da Lei de Responsabilidade Fiscal(Lei no 101, de 04 de maid de 2000), convocada
atrav6s do Editalde Convocagao no 001/2017, datado de 17 de fevereiro de 2017, complementado

com o Editalde ConvocaQao no 002/2017, datado de 23 de fevereiro de 2017, realizada no dia vinte
e quatro de fevereiro de doin mile dezessete, is dezenove horan, na Saba das Sess6es "Vereador

Reynaldo Chiavegato" da CAmara Municipalde JaguariOna, localizada no Edificio Municipal Dr.
Sebastiio Paes de Almeida, nesta Cidade. Presidente Sr. Romilson Nascimento Silva. Vice-
Presidente Sr. Alonso Lopes da Silva. SecretArias Sras. Cgssia Murer Montagner e Inalda Lucio de
Barron Santana. Presentes os Srs. Vereadores: Afonso Lopes da Silva, Alfredo Chiavegato Nets,

Angelo Roberto Torres, CAssia Murer Montagner, Cristiano Jose Cecon, David Hilfrio Neto, Inalda
LOcio de Barros Santana, Jose Munoz, Luiz Carlos de Campos, Romilson Nascimento Silva, Tats

Camellini Esteves e Walter Luis Tozzi de Camargo. Deixou de comparecer o Sr. Rodrigo da Silva
Blanco. Presente, tamb6m, a Sra. Cristina Aparecida Rossi Serra, Secretgria Municipal de
Administragao e Finangas, convidada, especialmente, para fazer as explanag6es a respeito das
Metas Fiscais, sendo que o mesmo fez parte da Mesa. Inclusive com estas autoridades, estavam

presented na Sala das Sess6es, aproxlmadamente, quarenta pessoas, conforme consta de Lista de
PresenQa anexada ao Processo. O Sr. Presidente da Casa, Vereador Romilson Nascimento Silva,
cumprimentou a todos e chamou o Vereador Af onso Lopes da Silva, Presidente da Comissio
Permanente de Orgamento, FinanQas e Contabilidade, para presidir os trabalhos daquela Audi6ncia
Publica sobre Metas Fiscaisl o Sr. Presidente entio disse que dariam inicio aquela Audi6ncia,

chamando para a Mesa diretora, para compor a Comissio de OrQamento, a Vereadora Inalda Lucio
de Barros Santana, como Vice-Presidente e o Vereador Cristiano Jose Cecon, como Secretariala
seguir, chamou a Secretgria de Administragao e Finangas do Municipio, a Sra. Cristina Serra, para
fazer parte da Mesaldisse que composta a Mesa, passaria a palavra para a Sra. Cristina que ida
fazer a exposigao do quadri6nio do ano, a exposigao das Metas Fiscais, do terceiro quadri6nio de
dois mile dezesseis, depois ida passar a palavra para os Vereadores que teriam cinco minutos
para suas exposig6es ou alguma pergunta para a Secretaria, e para os inscritosla seguir, fez uso
da a palavra a Sra. Cristina Aparecida Rossi Serra que cumprimentou a todos, agradecendo a
presenQa de todos dizendo que ida demonstrar os n6meros referentes ao Terceiro Quadrimestre de
dois mile dezesseis, e que la estavam destacadas as principais Receitas que tinham um peso
significativo para o Municfpio, e que na primeira coluna do quadro exposto tinha a descriQao da

Receita, na segunda, o valor previsto em orQamento, e o valor que, realmento, foi realizadoldisse
que o grupo de Receitas Correntes era composto de algumas Receitas pr6prias e transfer6ncias da
Uniio e do Estadolna verdade o IPTU tinha uma previsao de dez milh6es, cento e cinquenta mile
cem e o valor realizado durante o ano, no final do terceiro quadrimestre, foi de dez milh6es,
duzentos e sessenta e nove, novecentos e dezoito e vinte e setelo ISSQN, uma previsao de trinta
e tr6s milh6es, seiscentos e sessenta e seis mile foram realizados vinte e sete milh6es, cento e
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dezenove, cinco oito zero dots, e que foi oitenta por cento de realizagao daquilo que foi previsto em
Orgamento; o FPM, o valor previsto era vinte e cinco milh6es e seiscentos e o valor realizado foi de
vinte e nove, sete meta quatro, setecentos e dezesseis e cinquenta e dais, e tinha aquele aumento

que foi arrecadado um valor a maior de FPM, destacando que naquela Receita tinham alguns
parcelamentos previdenciarios que eram descontados diretamente no FPMlo ICMS, a previsao era
de cento e quarenta milh6es e a arrecadagao foi de cento e trinta e um milh6es, noventa e tr6s por
cento do previstol as demais Receitas Correntes, que 16 incluiam todas as Receitas e multas e

euros de tributos e Divida Ativa que estavam descritas la, de cento e quarenta e quatro milh6es
previstos e foram arrecadados cento e dezoito e novecentos, e as Receitas eram intra-

orQament6rias, que, na verdade eram aquelas Receitas do Jaguar Prev, previsao de dez milh6es,
novecentos e quinze e nove milh6es seiscentos e quatro, efetivamente arrecadado; tinham as

contas redutoras que contribuiam para a composigao do FUNDEB, entao, da Receita de ICMS,
FPM, IPI, TR e IPVA, o IPVA, atualmente, nem era descontado, repassavam vinte e cinco por cento

direto para a conta da EducaQao e, na verdade, aquela retenQao contribuia para a composigao do

FUNDEB, da Uniao, e depots aquele valor era redistribuido entre os Municipio, "per capta", por
aluno matriculado, entao, na verdade o valor destacado em ama era o valor brute, embaixo, brando

as retenQ6es, chegariam em um valor liquido, e aquele valor de trinta e dois milh6es, cento e vinte

e seis, embora o Municipio nio tivesse a liberdade da utilizaQao daquele recurso na Educagao, ele
era considerado como aplicagao na EducaQao; tinham as Receitas de Capitalque, na verdade, as
transfer6ncias de capital que eram de outras esferas de Governo, praticamente de conv6nios

firmados com obras especificas, na verdade, o Municipio acabou retratando contingenciamento da
Uniio e do Estado, porque como des contingenciaram e consequentemente nio repassaram para

o Municipio e a arrecadaQao foi bem menor, des seguraram o repasse de muitos conv6nios e
embora empenhados, n6o foram repassados, e Outras Receitas de Capital, na verdade, tinha a
alienaQao de bens que havia uma previsao de duzentos e trinta e tr6s milh6es e efetuaram o leilio
que arrecadou trezentos e noventa e tr6s milh6es e, no total, a arrecadagao ficou em oitenta e
quatro ponto nove do previsto em OrQamento; disse que dentro das Receitas realizadas, como era
de conhecimento de muitos, quarenta e um por cento da Receita do Municipio era de ICMS, em

segundo lugar ficou as demais Receitas que era um grupo maiorl o FPM representou nove por
cento da arrecadagao, ISSQN oito por cents e as Receitas de Capital um por cents, que foi o
reflexo demonstrado no primeiro slideldisse que o pr6ximo quadro era das despesas de dois mile
dezesseis, Pessoal e Encargos, haviam previsto um valor maior e acabaram arrecadando e
liquidando um valor bem menorlfalou que, na verdade, como haviam alguns Vereadores que talvez
fosse a primeira vez que participavam de audi6ncia, explicou que a despesa pOblica tinha um

roteiro para realizagao, entao, tinham a garantia, a quatro trezentos e vinte dizia que o empenho
tinha de ser pr6vio, que era a garantia de que teriam um orQamento para arcar com aquela despesa
e que a segunda fase da despesa era a liquidaQao, era a despesa que foi efetivamente
reconhecida, mediante uma nota fiscal, havia um reconhecimento por parte da Prefeitura da

2



Cfmara Municipalde Jaguari6na
Estado de Sio Paulo②

realizagao daquela despesa, e o finalera page, a pessoa falava que a despesa deja foi liquidada, e
na area publica "liquidaQao" nio era pagamento, eram dois estagios diferentes, entao, la tinham um

valor liquidado e um valor pago, e a diferenga que chegaram na apuragao de restos a pagar
orQamentarios, era daquilo que estava liquidado e efetivamente pago, entao, la liquidaram duzentos

e quarenta e cinco, pagaram duzentos e dez, at6 o Fred fez uma observagao a respeito de uma

diverg6ncia que havia entre a publicaQao do jornal, e ela ia apurar e apresentar a retificagao, que

nio eram os duzentos e quarenta e cinco e ela ia apurar porque tinha aquela diferenQa, mas dai
puderam ver que tinha um resto a pagar em torno de trinta e cinco milh6es, quase trinta e sets

milh6es, daquilo que foi liquidado e que foi efetivamente pago; no quadro das Despesas, quarenta

e dois por cento, havia uma variaQao la que na apuraQao real em relaQao a Receita Corrente
Liquida era diferente daquele slide das Despesas, entao, o totaldas Despesas foi de quarenta e
dois por cento dentro daquilo que foi realizado, que era a Receita do exercicio e que ia apresentar

uma diferenQa em relaQao a Receita Corrente Liquida, porque a composigao da Receita Corrente
Liquida era outra, era diferente e aquele slide estava demonstrando a relaQao de todas as
despesas que foram executadas no exercicio de dois mile dezesseis, entao, tinham cinquenta e
seis por cento que eram Outras Despesas de Custeiol nas Despesas de Capital houve um
investimento bem pequeno, considerando a falta de recursos para investimentos e a queda de
repasse das outras esferas de Governs, da Uniio e do Estado, para aquela finalidade, e quarenta e
dois por cento de Despesas com Pessoale Encargoslno pr6ximo quadro falava de uma sintese de

Restos a Pagar que, na verdade, tinha um residuo de dois mile doze, de trezentos e quarenta e
tr6s mil, quatrocentos e doze e quinzelde dois mile treze, nio era que tinham sido zerados os
reston de dots mile doze, em dois mile treze, tudo o que foi inscrito, foi pago, nio tinham nada
naquela composigao de Restos a Pagar, nada do exercfcio de dois mile trezeldisse que tinham
residuos de doin mile doze e de dois mile catorze e de treze ngo tinham nada, tudo tinha sido

pagolno outro quadra, foi que de dois mile quinze, tamb6m na composigao que se via abaixo de
trinta e cinco milh6es e oitocentos, tinha de doin mile quinze, um milhio novecentos e oitenta e

tr6s e estava dentro daquele total, entao, em dois mildoze tinham vinte milh6es e setecentos, dois

mile treze, doze e setecentos que foi pago na totalidade, dois mile catorze ficou um residuo
pequeno tamb6m, dots mile quinze que ficou aquele residuo de um milhio e novecentos e de dois
mile dezesseis os trinta e cinco e oitocentos la desdobrados, entao, aquele era o totaldo Restos a
Pagar que ficou naquela composigao que retratava aquele grafico do slide anteriorl disse que
estavam falando la de saldo a pagar orgamentariol no pr6ximo quadro falou que era a Dfvida
Consolidada, que ela nio estava incluida nos Restos a Pagar, porque eram parcelamentos
previdenciarios junto ao INSS, Jaguar PREV, tinham parcelamentos de PIS PASEP e tinham

algumas confiss6es de dividas com alguns fornecedores, tinham com a FAJ, tinham um apostilado
que estavam inclusos naqueles trinta e oito sete meia oito, entao, o totalda divida seria a Dfvida
Consolidada que ida figurar no balanQO, nio no balancete, no balango patrimoniale o do balancete

o que ia apresentar eram os trinta e cinco, os trinta e oito eram s6 na pena, no balango mesmo,
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patrimonial, entao. o totalera a soma dos dois, trinta e cinco mats trinta e oitolpr6ximo quadro era
da Receita Corrente Lfquida, ela era composta porque o resultado dela, a aplicagao do percentual
gasto com o Pessoal, era uma alteraQao, porque na verdade, dentro de Receitas Correntes, tinha
as Receita Intra-Orgamentaria que nio era uma Receita do Municipio e tinha a Receita do
FUNDEB, que nio era uma Receita, como ela explicou de infcio, que era descontado vinte por
cento na fonte de alguns impostos que iam compor o Fundo da Uniio do FUNDEB, entao, aquela
Receita que retornava do FUNDEB ela nio entrava como Receita Corrente Liquida, porque, na
verdade, a composigao deja era da Receita do Municipio, entao, pegava o valor bruto e a retirava
porque ela nio era uma Receita do Municipio, ela chegou em compensagao, aquela apuragao, a
diferenQa do que era retido para o Fundo da Uniio e o que o Municipio recebia "per capita" por
aluno, se ele tivesse uma queda de impostor, a retenQao de vinte por cento, fosse menor do valor

per capita" em relaQao aos alunos que tinham matriculados, ia ter uma diferenQa, que o Municipio
estaria pegando de outro municipio na hora do rateio e o inverso tamb6m, e se contribuisse com
mats de vinte por cento e recebeu um valor menor, a diferenga tamb6m era composta como
aplicagao na Educagao,nao no Municipio, mas para algum municfpio foi, aonde a arrecadagao dele
foi menor do que o n6mero de alunos que ele tinha matriculado, entao, a Receita Corrente L(quida,
as Receitas Correntes dos doze Oltimos meses, disse que um exemplo era que na hora que entrou
em janeiro de dots mile dezesseis, a Receita Corrente Liquida era de fevereiro de dois mile quinze

a janeiro de dois mil e dezesseis, entao, ela fechava doze memes no Oltimo quadrimestre,
descontando a Receita Intra-Orgament6ria e a do FUNDEB, o retorno do FUNDEB, tinha uma
Receita Corrente Lfquida de duzentos e setenta e nove milh6es, setecentos e vinte, quinhentos e

quarenta e quatro e trinta e novel no pr6ximo quadro mostrou que a Receita de Impostos que
compunha a base de cflculos para aplicaQao na EducaQao e para aplicaQao na SaOde, entio

tinham impostos municipals, quarenta e oito, oitocentos e cinquenta, quinhentos e noventa e dois,
que era o primeiro grupo que tinha no balancetel as transfer6ncias da Uniao, no FPM,
transfer6ncias do Estado que a base, a f aba major era o ICMS mesmo; das AplicaQ6es disse que

tinha demonstragao de Despesa com Pessoal, que a base nio era, poderiam ver que a proporQao
dela em relagao a aplicaQao das despesas era quarenta e dois por cento da Receita Corrente
Liquida, ela subiu quarenta e quatro por cento, devido aquelas dedug6es das Receitas que nio
eram do Municipio, entao, teve cento e vinte e tr6s, quinhentos e noventa e nove, quinhentos e
cinquenta e um e oitenta e quatro, que representou quarenta e quatro ponto dois por cento da
Receita Corrente Liquida, o Tribunaldeterminava que o Municfpio tivesse um limite prudencialde

cinquenta e um por cento e o limite de sessenta para o Municipio, cinquenta e quatro para o
Executivo e seis para o Legislative, ent6o, o Municipio cumpria aquele dispositivo da LRF; pr6ximo

quadro era sobre a Aplicagao na SaOde, que era a Receita de Impostos, empenhos efetivamente
liquidados, aquele que recebia nota fiscal, os empenhos que foram pagos da ASAMAS, Auxilios e
Transfer6ncias eram as transfer6ncias do SUS para custeio, que eram os repasses Fundo a Funds,

que vinha do Fundo Nacionalda Sa6de, para o Fundo Municipalde SaOde, e os Conv6nios que
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foram destinados a investimentos para projetos especfficos apresentadosl a parte de transportes
de alunos BrasilCarinhoso, o que nio entrava, pediu desculpas e disse que entravam os conv6nios

da Sa6de e as Receitas para custeio da SaOde e Investimento, e que o totalaplicado era setenta e

cinco, seiscentos e quarenta e oito, quinhentos e cinquenta e quatro e trinta e seis; o pr6ximo

quadro era a Aplicagao na Educagao e disse que a base de cAlculo era a Receita de Impostos, se

teve de empenhos liquidados, quarenta e nove quinhentos e tr6s, o valor retido no FUNDEB era o
que ela tinha falado que eram as contas redutoras, os auxilios e transfer6ncias, os auxilios tinham
os transportes de alunos, tinha Brasil Carinhoso, alguns recursos para investimentos que foram
recebidosl ressaltou, ainda, que a merenda escolar nio entrava na aplicagao, nem o Ensino

Superior e nem o Ensino M6dio, entao, tinha por base a EducaQao Infantile o Ensino Fundamentals
disse que foram aplicados setenta e quatro milh6es, sete meta oito, seiscentos e vinte e otto e

setenta e um, o minimo determinado peta Constituigao era de vinte e cinco, foram aplicados trinta e

tr6s por cento vfrgula setenta e cinco; o pr6ximo quadro falava da AplicaQao do FUNDEB, que era

o valor que ela teve de retorno do FUNDEB, mats os rendimentos das aplicaQ6es daqueles
Recursos, totalizando trinta e um milh6es quatrocentos e sessenta e quatro, tr6s, cinco, cinco, sete

e oito, foi aplicado o total, aquela aplicagao de cem por cento era todo o valor que foi empenhado e
o que nio foi pago em dezembro, tinha sido tudo pago em janeiro porque, na verdade, a LR falava
at6 trinta e um do tr6s, por6m, o Tribunalde Contas determinava que fosse trinta e um de janeiro,

entao, aquele cem por cento que tinha side empenhado foi pago todd, at6 trinta e um de janeiro,
entao, a aplicagao do FUNDEB tinha obedecido a regulamentaQao do FUNDEB, sendo que ela
exigia tamb6m, que fosse sessenta por cento no Magist6rio e des aplicaram setenta e quatro ponto
dois, no caso do Municipio que nio atingia, se tivesse cinquenta por cento de aplicaQao no
Magist6rio, ele teria que dar, pelo menos, um abono aos professores, tinha que distribuir aquele
saldo residualque nio era o caso delesl daquele totalaplicado ela adiantava que cem por cento
era folha e encargos, nio foram colocadas outras despesas 161 no pr6ximo quadro tinha Dfvida
Ativa e o Saldo Patrimonialque, na verdade, o saldo em trinta e um do doze tinha sido de quarenta

e seis, tiveram alteragao de dots milh6es e meio, tendo um saldo de quarenta e oito oitocentos e
setenta e seislSaldo Patrimonial, tiveram um aumento no Patrim6nio da Prefeitura de leis milh6es

seiscentos e setenta e nove, quatrocentos e setenta e nove e trinta e cinco, finalizando com
duzentos e oitenta e sete milh6es, setecentos e quatro, duzentos e sessenta e doze, era um item

que o Tribunalde Contas observava muito se tinha tide queda de Saldo Patrimoniale nio houve
em dois mile dezesseis; encerrando o quadro, a Secretgria disse que estava aberta para perguntas

e la ficava para apresentar para o Fred onde havia cliverg6ncia, se fosse na publicagao seria
retificada e se fosse no slide seria retificado tamb6m, explicandol naquele moments, o Sr.
Presidente da Comissio abriu a palavra para inscrig6es para as pessoas que quisessem fazer
alguma intervenQao, a pergunta estava aberta para questionamentos para a Secretgria e, que, cada
pessoa teria cinco minutos para as interveng6eslpediu a palavra o Vereador Alfredo Chiavegato
Neto que desejou boa noite ao Presidente da Comissao, o Silva, Vereadores que estavam na
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Mesa, a Cristina, ele agradeceu pda presenga, o Presidente da Casa - Romilson, Vereadores,
Senhora e Senhoresldisse que serra breve na fda dele e achava que os nOmeros falavam por si
s6, se pegasse e algu6m estivesse no comando da tela e pudesse ajudar, como todos sabiam o
Brasilestava enfrentando uma crise muito grande e se observasse o que tinha sido previsto para

arrecadar no ano de dois mil e dezesseis nio obtiveram o 6xito na arrecadagao, ou sega

arrecadaram, aproximadamente oitenta e oito por cento daquilo que tinha fido previsto para o ano
de dois mil e dezesseis em virtude da crise; independente de tudo, foi observado atrav6s dos
nOmeros e os ntlmeros estavam 16, era que a situagao do Municfpio nio era de calamidade como
tinha sido proposto no m6s passado, haha visto que o OrQamento para aquele ano era maier e a
arrecadaQao la tinha comegado a ser maior a partir de janeiro daquele ano, ele nio tinha o balango,

disse para a Cristina, nio tinha visto o balanQO de janeiro ainda, nio tinha sido nem encaminhado
para a Casa, mas sabiam que houve um saito de, aproximadamente, cinco milh6es de reals
somente em arrecadagao de ICMS para o Municipio, des sabiam que existiam dfvidas, falaram
daquilo ao longo do ano inteirinho, principalmente, os Vereadores que la estavam em Audi6ncias
P6blicas, que a situaQao, a parter de doin mil e catorze tinha comegado a degringolar o Pats,
consequentemente, o Estado e, consequentemente o Municipiols6 quem vivia a vida publica sabia

que as coisas nio foram fgceis e se venderam algo diferente daquilo num momento eleitoral,
caberia a populaQao cobrar posteriormente, mas a situagao era crftica; disse que sabiam que
Jaguariana tinha uma luz no finaldo tOnel, haha visto os investimentos que ali foram trazidos, os
n6meros estavam la, a divida existia, des sabiam daquilo, por qu6? Porque nio arrecadaram
aquilo que deveriam arrecadar, infelizmente; vieram m6s a m6s s6 cortando investimento e a16m de
tudo tinha investido um poucolmas enfim, des gostariam de terem feito um valor maid sintetizado

para explicar para a populagao daquilo que tinha fido efetivamente recebido e pago, disse a
Cristina, peta demonstragao dos slides, um nOmero para des chamou a atengao porque nio baba
com aquilo que tinha sido apresentado no balango impresso na Imprensa Oficial em quatro de
fevereiro, entao, aquino tinha gerado uma dOvida que depots tentariam esclarecer num momento
oportuno juntamente com a Cristina e ele sabia do trabalho da Cristina perante a Administragao de

longos anos, ele fazia votos que ela continuasse desempenhando todo o trabalho dela que, com
todo carinho que ela tinha pecos nOmeros da Cidade e, des sabiam, e at6 gostaria que se ela
pudesse, realmente, deixar claro la que o Municipio ngo tinha atingido, realmente, aquilo que
gostariam de atingir em servigos a populagao e a diminuigao das necessidades dele em virtude
daquela crise que, infelizmente, assolava todo o Pats, era aquele o grande problema do Municfpio,
era aquino que ele gostaria de dizerldisse, ainda, que estava ventilando por ali que o Municipio
estava falido, nio era isso, o Municipio virava o ano e comegava e, se pegasse os Reston a
Pagar... naquele momento ele pediu para quem estava comandando o slide era para it no quadro
Resto a Pagar...os Restos a Pagar que tinham e que, no moments, estava em trinta e cinco
milh6es; vinha desde dots mile doze, aquela divida nio tinha sido inventada naquele moments,

existia uma divida consolidada, sim, em virtude de fornegedores que nio conseguiram pagar ao
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longo dos anos que tinham sido negociados, ou deja, Jaguar Prev, eram todas as instituiQ6es que
eram do Municfpio, fornecedores que, felizmente, conseguiram cumprir com os compromissos mas,
as contas do Municfpios estavam equilibradas o que faltava no moments, realmente, era apertar
um pouquinho mais a cinta e sabendo que tinha um aumento de arrecadagao de, pelo ments, vinte

e cinco por cento em virtude do ano passado para o moments e, realmente, tinha que investir bem;
disse que ele gostaria que depois a Cristina pudesse esclarecer, realmente, aquela divida para que
ficasse bem claro a toda populagao que, na 6tica dele, ele era apenas um engenheiro civil, ele
entendia um pouco de n6mero, mas, contabilmente, ele sabia que o Boz6 era "expert" que
trabalhava na area hf , assam como a Cristina e sabiam que tinha um objeto e que nio foi atingido
em virtude de uma crise, de um governo que tinha instalado a parter de doin mile quinze no Pals,
que tinha conseguido acabar com o Pals, conseguiu acabar at6 com a Petrobraslagradeceu e que

ria aproveitar o minuto para falar outras coisas depoisl a seguir, usou a palavra, devidamente
nscrita, a Sra. Maria Elisa Rita Granato -- Presidente do Sindicato dos Servidores POblicos
Municipais, que desejou boa noite a todos, dizendo que a pergunta dela era sobre a Divida Ativa,
disse a Cristina, que teve um aumento de dois milh6es da Dfvida Ativa, ela via que aquino era muito
preocupante e existia um conv6nio entre a Prefeitura e o F6rum; naquele momento o Secretgria
disse que sim; voltando a fda, a Srs. Rita disse que gostaria de saber como ela havia trabalhado la

por um perfodo e ela sabia da importancia que era, tinha ficado uns sets meses la e procurou saber

muito daquela Dfvida Ativa, ela gostaria de saber o que aquele conv6nio, que eram pessoas
cedidas, inclusive, tinha uma pessoa que nio era do Municipia, era do Municfpio de Pedreira, ela
queria saber o que estavam fazendo sabre aquela Dfvida Ativa, qualera o empenho deles? Disse
que ela fazia a pergunta porque esteve la e ela sabia que estando la, poderiam contatar muito
pessoas, ela mesmo tinha feito aquilo e conseguiu, na 6poca, que muitas pessoas viessem pagar
as dfvidas, inclusive, pessoas que tinham terrenos em Jaguari6na, como no Florian6polis, nem
sabiam que ainda tinham, porque o marido tinha morrido e nio foi falado para a esposa e foram la

pagar; entao, como ela trabalhou 16, afirmou de novo, perguntou porque aumentava tanto, porque
as pessoas que estavam la sendo pagas, porque existia uma pessoa que era paga, ganhava um
pro labore" para aquilo e que ngo era pouco, ela sabia, o que ela fazia para que aquela divida

diminuisse, porque ela sabia que poderia diminuirla Sra. Cristina Aparecida Rossi Serra disse que,
na verdade, aquelas medidas, o Departamento Juridico la tinha iniciado no finaldo ano passado
algumas medidas, aquele conv6nio ja tinha sido uma medida que tinha sido instaurada, entao, era

assim, de imediato ela nio tinha como falar o resultado daquilo, porque em dois mile dezessete

iriam ver o reflexo daquilolvoltando a palavra a Sra. Maria Elisa Rita Granato, ela disse que aquele

conv6nio ja tinha mais de, se nio falhasse a mem6ria dela, uns dez anosla Sra. Secretgria disse
que o sistema de integraQao com o Forum tinha sido no final do ano, entao, em doin mil e
dezessete iriam conseguir ver algum reflexo, que era o fechamento de doin mile dezesseislainda
com a palavra a Sra. Maria Elisa Rita Granato que disse que gostaria de saber, no caso, com a
atuaIAdministragao, se ela ida exigir daquela pessoa que desse mats carinho, que pesquisasse
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mats, que procurasse mais as pessoas e que tinha fido f6cilpara ela, por exemplo, tinha muito
ISSQN, que era dos m6dicos, dos engenheiros, IPTU, agua, inclusive, tinha na 6poca tinha uma
Divida Ativa do conhecido ortopedista e estava la, ela achava que se tivessem pessoas de
Jaguari6na no comando, ela falava, porque esteve la e repetia, ela estava sendo chata, mas ela

achava que a divida poderia diminuir e ela tinha conseguido contatar vfrias pessoas atrav6s do
telefone, da lista telefonica, m6dico, engenheiro, a propaganda era a lista telefonica, inclusive,

muitos engenheiros e arquitetos des desconheciam o porqu6 que tinham deixado os carnes nas
mios dos proprietarioslagradeceu; a seguir, pediu a palavra o Vereador Luiz Carlos de Campos
que desejou boa noite ao Silva - Presidente da Comissao, Vereadores, a Cristina, funciongrios da

Casa, Senhoras e Senhores, dizendo que tinha feito um estudo desde dois mil e dez, e des
perceberam que, desde doin mil e dez, doin mil e onze e dois mil e doze, houve deficit
orQamentario, ou deja, o Municfpio tinha gastado mais do que tinha arrecadadolem dois mile treze,

ele nio tinha bem estes percentuais mas ele labia que, a partir de dois mile treze tinha dado tr6s

e trinta e sete e superavit, dois mile cartoze, quinze e dezesseis tamb6m tinha dado superavit
orgamentario e, era bom que fosse dito tamb6m, para as pessoas que divida nio era de Prefeito A,
B ou C, divida era do Municfpio e no setor p6blico tinha ordem crono16gica, tamb6m, por ipso as
dividas mais antigas eram pagas mats rapidas, porque tamb6m era 16gico, a pessoas tinham
prestado um servigo, entregado um materialpara o Municipio, ele tinha que ter a prefer6ncia para
receber antes daqueles que estavam vendendo no momentolem relagao aos Restos a Pagar, trinta

e oito milh6es e meio e at6 o Fred tinha feito aquela pergunta, mas ele queria saber e era at6 bom
se ela pudesse responder antes que as pessoas pudessem fazer as perguntas, porque poderiam

estar questionando mais alguma coisa tamb6ml perguntou se tinha maid alguma coisa a16m dos
trinta milh6es e meio e que falasse alguma coisa do deficit orgamentario e do superavitltomou a
palavra a Sra. Cristina Aparecida Rossi Serra dizendo que, os trinta e oito milh6es conseguiram
pagar uma parte dos medicamentos, porque quando tinha virado dots mil e dezessete, as
empresas ngo queriam entregar porque tinham dfvidas de muitos meses, entao, tinha sido
suspendido fornecimentos que eram servigos essenciais, e, na verdade, atenderam primeiro
servigos essenciais que era a questao de medicamento, da educaQao, entao, estavam negociando
com alguns fornecedores, estava pagando da atuaIAdministragao e estava sendo pago em dia e,
retrocedendo, conf orme o fluxo de caixa, o pagamento daquilo que tinha ficado dos trinta e oito
milh6es, era aquilo que estavam fazendoldisse ainda que, em janeiro tiveram, sim, um superavit
de arrecadagao de cinco milh6es, s6 que em fevereiro, logo nas duas primeiras semanas, o ICMS
la tinha vindo menor que o previsto, naquela semana que tinha vindo um pouquinho mais do que o

previstolentao, a promessa do aumento da arrecadaQao, janeiro tinha sido impar, fevereiro ja nio

puderam deparar com aquela realidade, la tiveram que mexer em programagao j6 considerando
que tinham coisas vencendo em dois mil e dezessete e que aquilo estava auxiliando muito na
negociagao daquilo que tinha ficado, os fornecedores, o Municipio estava conseguindo negociar e a

questao do deficit e superavit orgamentario des limitaram a fazer o comparativo da Receita
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arrecadada e da Despesa liquidadaldisse que a metodologia do Tribunalera outra, quando ele ia
analisar as contas, ele somava repasse para a Camara, ele fazia cflculos bem diferentes do que
estavam la, entao, aqueles que foram apresentados, aquele superavits s6 iam ver nas contas, nos
relat6rios se, realmente, foi constatado pelo Tribunal de Contas, entao, a Prefeitura se limitava
aquilo que foi arrecadado, que foi gasto, porque o cglculo do Tribunalera diferente, entao, nem

sempre um superavit muito pequeno aos olhos do Tribunal, ele fechava em superavit, aquino

poderia mudar para deficit, entio, a Prefeitura se limitava aquino, mas o Tribunal apurava de

maneira diferente; a seguir, pediu a palavra o Sr. Walter Luis Tozzi de Camargo, que cumprimentou
a todos, dizendo que o questionamento dele era sobre os n6meros apresentados na 61tima

inspegao do Tribunal de Contas, ao Municipio, se ja houve algum tipo de apontamento sobre
aquele deficit que foi apresentado naquela divida que estava afundada em aproximadamente,

setenta e tr6s, setenta e quatro milh6esla Sra. Cristina Aparecida Rossi Serra disse que nao, que o
Tribunal ngo fez auditoria do exercicio de dots mil e dezesseis, aindal e o Sr. Walter Tozzi
perguntou dos fatos geradores que tinham deixado aquele deficit, se houve apontamento de
problemas; a Sra. Cristina Serra disse que nao, que o Tribunalde Contas tinha avisado que na
primeira quinzena de margo des iriam fazer auditoria, mudou inclusive o periodo de autoria, o
Tribunalde Contas ia ser alteradolatualmente, as informaQ6es, a partir do ano corrente, a parte de
contratos era online, tinham prazos para lanQar notas, que dia foram pagos, enfim, tinham prazos

para judo, entao, la fizeram aquilo no ano passado pegaram um contrato que foi firmado,

relacionado a Satlde e fizeram uma auditoria em loco, fotograf aram e pegaram uma fatia de dois
mil e dezesseis, mas nio teve nenhum apontamento especifico aquilo, e dentro daquela divida

tinham alguns compromissos pontuais, que eram dentro de Restos a Pagar, que o Tribunal
analisava com rigor, entao, s6 naquela auditoria des iriam ter alguma posigao do Tribunalla seguir,
pediu a palavra a Sra. Vereadora Cgssia Murer Montagner, que cumprimentou a todos e disse que
a Cristina era brilhante, sempre na contabilidade, e que ela teve o prazer de trabalhar com ela,
quando ela era Secretaria, e foi um trabalho brilhante, realmenteldisse, a seguir, que ela levava
para aquela audi6ncia, a preocupagao dela de ver, por exemplo, o atraso na questao das apostilas:
e ela nio queria priorizar mas, como era uma coisa que para ela era muito cara, muito pr6xima, ela
ficava muito preocupada se iriam ter algum problema no abastecimento, na questao de cosias
basicas, coma, atualmente, era a questao do sistema apostilado, como des sabiam o quanto ele
era importante na Educagao de JaguariOna e ela ficava preocupada se aquino ida ser satisfeito, de

que maneira, e a questao do transporte tamb6ml a Sra. Cristina Rossi Serra disse que, o
transporte, como ela falou, o serviQO estava sendo efetuado no ano corrente, estavam sendo pagas

em dia as notas, estavam retomando, ja retomaram a questao do pagamento do transporte, a
questao do apostilado, des if retomaram, iriam ser entregues em dia, e o que ja ficou, des jg
chamaram a empresa e estava em negociaQao para pagamentos semanais ou quinzenais, para
que nio houvesse d6bitos, tanto que a empresa que ida fornecer no bimestre corrente, era a
mesma que la forneceu no bimestre passado; a seguir, o Sr. Presidente perguntou se mais algu6m
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queria usar a palavra, e disse que tinha uma funcionfria da CAmara circulando, para o pessoalque
quisesse fazer inscriQao, e que era a Daniela, que estava com a prancheta, e quem quisesse se
inscrever, era s6 passar o nome la , abririam a palavra para as pessoas questionarem, enfim, fazer
alguma intervengao sobre a questao da pauta em exposiQaola seguir, pediu, novamente, a palavra
o Sr. Alfredo Chiavegato Neto dizendo que ele indagou no inicio, ao que ela poderia atribuir aquele

aumento da divida, porque o Municipio ngo fez nada daquilo que ia fazendo, e que na concepgao
dele, seria aquilo que ele falou, a falta de arrecadagao, que, realmente, ela culminou com aquela
dificuldade financeira, nio s6 para Jaguari6na, mas para todd o Pals; pediu para que ela
explanasse o que ela achava que era, porque ela tamb6m trabalhou na parte contabil, sempre
trabalhou, porque era a area dela, e ela sabia como la, realmente, eram tratados os nOmeros,
entao, que ela pudesse explanar naquele sentidola Sra. Cristina Aparecida Rossi Serra disse que,
em relagao aos compromissos que ficaram, na verdade, foi enfrentando uma dificuldade e des
infelizmente, as outras esferas de Governo acabavam transferindo a grande maioria das atribuig6es
que seria de responsabilidade dele, entao, a cada dia que passava, ela acreditava que havia uma
transfer6ncia direta e indireta, e se entrassem no portaldo SICONFI, iam ver que tinham muitos
projetos disponiveis para a inscriQao do Municipio, na questao de construQ6es e obras, e
quisessem ou nao, havia uma transfer6ncia de responsabilidade, se construissem a sede, se
construissem uma escola, a Prefeitura ida ter de colocar pessoalla, entao, se colocassem ensino

infantil e fundamental, ele repassava um valor irris6rio de merenda escolar, irris6rio "per capita '

pelos vinte por cento, por fim, ele acabava repassando um valor menor, os vinte por cento
representava significativamente na liberdade de aplicaQao na Educagao, entao, quisessem ou nao,
ele estava transferindo as responsabilidades para o Municipio, fosse na SaOde, quem entrasse la e
visse para ela que tinha um projeto para custeio, ela dada um pr6mio, era muito raro ver um
conveio de um repasse da Uniao, do Estado, para custeio da maquinal ele dava a obra para o
Municipio instalar, porque o custeio ia ficar na responsabilidade do Municipio, ele brava das costas
dele, e ela acho que no ano passado aquilo refletiu de uma maneira muito grande e ela acreditava
que no ano corrente tamb6m, aquilo nio ida mudar, tendia a ngo terem aquele apoio da Uniio e do

Estado, para aquilo; disse que, na verdade, houve, tamb6mm um aumento da crise, por exemplo,
se ela estava trabalhando em uma empresa e tinha um convenio m6dico, um filho em uma escola

particular, acontecia que ela nio estava usando o serviQO pOblico e com aquela taxa de
desemprego, ela ida parar de pagar o plano de saOde, ida colocar o filho na escola Municipalou
Estadualque fosse, e tudo aquino refletiu tamb6m, e no ano corrente, a intenQao do Governo era

voltada na humanizagao, entao, tudo o que se pensava na parte de investimento, nio que nio
fosse ter, mas sim um investimento consciente para que pudessem beneficiar o municipe, as
pessoas, entao, priorizar a SaOde e a EducaQao, poderiam ver que qualquer legislaQao,

determinava um minimo obrigat6rio para aquelas duas areas, e a maneira que estava sendo
tratada a dfvida naquele exercicio, de maneira impar, todos eram recebidos e todos eram ouvidos,
caso a caste, e cobrado do Secretario, entao, talvez a falha tenha sido, tamb6m, do
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comprometimento do secretariado, de falar, o que ida fazer, e ida priorizar isso ou aquino, porque

tinham assuntos que ngo eram diretamente com o Prefeito, e quem sentia a dificuldade na rua era

o Secretario, ele labia a demanda dele, ele que ida priorizar, e ela como contadora, nio poderia
dizer que ela ida fazer aquilo, ela ida registra a agro do governs, mas quem ia buscar a
necessidade era aquele que estava a frente de cada pasta e era cobrado aquilo com seriedade, e
ela achava que por isso que juntou aquele montante, o reflexo da transfer6ncia das
responsabilidades de outras esferas para o Municfpio, o que des viam era aquilo la, e no ano
corrente nio seria diferente, ela acreditava que ida exigir ainda mats de dada pessoa que era
responsavelpela sua pasta, priorizar a prioridadeldisse que, atualmente, tinha o indice do Tribunal
de Contas, que era o indice de efetividade de Gestio Municipal, onde as areas estavam sendo
cobradas naquelas dificuldades, entao, bastava ngo gastar, tinham de gastar direito, o que
gastassem tinham de gastar direito, onde estivesse deficit6rio, ia o auditor do Tribunalde Contas e
ia a pasta levantar os indices e tinha de comprovar os dados, entao, cada dia que passava, a
efici6ncia de administragao tinha, atualmente, um fndice de medida muito diferente de cinco anos

atras, de leis antes atras, atualmente, nio bastava contingenciar gastos, tinha de gastar direito,
entio ela achava que tudo aquilo era reflexo daquela mudanQa, mudanQa cultural, mudanQa do

comprometimento das pessoas envolvidas, quem estava la na rua ouvindo a necessidade realdo
munfcipe, ela achava que aquele conjunto acabou gerando aquele montante de compromissos, e
que a intengao era page-los, e que ngo eram dfvidas, eram compromissos, que refletiam

diretamente, como a Cgssia colocou, na EducaQao e na Sa6de tamb6m, e des estavam
conseguindo retomar aquino; disse que era claro que ningu6m ida resolver pagar sets meses de um
ano em trinta dias, porque tudo aquilo requeria uma negociagao pr6xima aquele que forneceu,
porque ele tamb6m estava sofrendo as mesmas consequ6ncias que elesla seguir, o Sr. Presidente
disse ao Sr. Alfredo Chiavegato Neto que antes dele, tinha a Maria Rita que tinha se inscrito, do
Sindicato dos Servidores; em seguida, pediu a palavra mats uma vez, Sr. Alfredo Chiavegato Nets,
que novamente cumprimentou a todos e disse que s6 para ressaltar aquilo que a Cristina tinha
falado, se des observassem os gastos com pessoalatualmente, estavam com quarenta e quatro

virgula dais por cents, se pegassem os gastos com a SaOde, era mais trinta e quatro por cents,
dava setenta e oito, se pagassem a aplicaQao na EducaQao, eram mais trinta e quatro por cents,
passou dos ceml a Sra. Cristina Serra disse que era porque naquele gasto da Sa6de estava o
pessoalda SaOde, o pessoa da EducaQaole o Sr. Alfredo Chiavegato Neto disse que ele sabia que
depots seria maid custeio mesmol a Sra. Cristina Rossi Serra disse que era o custeio, e o Sr.
Alfredo Chiavegato Neto disse que era o custeio que estava dificil e peso o que ele estava
observando, como dito la, a demanda por servigo nio parava de crescer no Municipio, a cidade
crescia naturalmentel precisava de mais creches e des sabiam o quanto ficava para por uma
creche para funcionar, o que ia de funcionirios, precisavam de mats escolas, havia um clamor para
que a UPA voltasse vinte e quatro horas, e perguntou se ela la havia estudado aquela
possibilidadela Sra. Cristina Serra disse que todos aqueles aspectos estavam sendo estudadosle
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o Sr. Alfredo Chiavegato Neto disse que des sabiam que o pouco de recursos que tivessem, des
sabiam que iriam ser aplicados, como ela disse, na humanizaQao, seriam servigos prestados,
porque a populagao estava clamando por aquino, mas se, realmente, nio tivesse o aumento da

Receita, que des esperavam que tivessem, ele achou que serra uma sequ6ncia daqueles cinco
milh6es a mais la no m6s de janeiro, e ele sabia que o m6s de fevereiro era um m6s atipico porque

eram menos semanas, e o dinheiro era creditado toda terra feira na conta da Prefeitura e como
sabiam que o m6s de fevereiro tinha uma terra a menos... a Sra. Cristina pediu para imaginarem a

reaQao dela naquela situagao; o Sr. Alfredo Chiavegato Neto disse que ela deveria ter ficado de
cabelo em p6, mas ele estava falando aquilo, porque des, como Vereadores, eram cobrados por
prestagao de serviQos, at6 resolver quest6es, e des tinham de aprofundar, realmente, no assunto,
para levar aquelas informag6es para a populagao, e que muitos, As vezes, achavam que des
resolviam tudo, mas precisavam de recursos, e recursos, realmente, estava diffcil no pals,
principalmente para custeio; disse que era aquilo que ele gostaria de falar, agradeceu a
apresentagao da Sra. Cristina e pediu desculpas por ter cortado a frente da Sra. Ritala seguir, fez
uso, novamente, da palavra a Sra. Maria Rita Elisa Granato, Presidente do Sindicato dos
Servidores POblicos do Municipio de JaguariOna, perguntando para a Sra. Cristiana, sobre o FPM,
se era Fundo de ParticipaQao do Municipio, e a Sra. Cristina disse que sim; entao, a Sr. Rita
Granato disse que ela gostaria de saber o que estava embutido la, naquele valor, o que gerava
aquele valor do Funds, e a Sra. Cristina disse que, anualmente, prestavam informag6es atrav6s de
um formulgrio chamado DREMU, onde colocavam o ISSQN, o IPVA e o IPTU, e na declaragao do

Municipio, na an61ise da Uniao, des acabavam tends um indice de participagaol a Sra. Rita

Granato disse que sobre Reston a Pagar, ela gostaria de saber aquele cancelamento do que se
referia, e a Sra. Cristina Serra disse que, normalmente, aqueles cancelamentos eram contabeis, ou

duplicidade de empenhosl o Tribunal de Contas acompanhava a risca, tinham de declarar e
apresentar documentaQao, e que todo finalde ano des faziam um trabalho que era manualmesmo,
tudo o que estava fisico checava com o sistema, e as pessoas poderiam se equivocar, entao,
dividia por letras e tal, mas todos os cancelamentos e acompanhamentos eram do Tribunal,
comumente era duplicidade de empenhos; a Sra. Rita Granato disse que o que chamou a atengao
dela era que dois mile doze foi um milhio e quinhentos e setenta e setel e a Sra. Cristina Serra
disse que se pegassem algumas notas de transported, ela achava que eram notas altas, e uma
nota de uma entrega de uma apostila eram meio milhao; a Sra. Rita Granato disse que la poderia
ser at6 uma nota s6, e a Sra. Cristina disse que sim, que poderia serra seguir, o Sr. Presidente
perguntou se havia mais algu6m que quisesse fazer uso da palavra, e nio havendo maid inscritos,

ele passou a palavra para a Sr. Cristina Aparecida Rossi Serra fazer as considerag6es finals, para
depois ele encerrar aquela audi6ncia; em seguida, a Sra. Cristina Rossi Serra agradeceu a todos,
se colocando a disposigao aos Vereadores e aos munfcipes. na Secretaria de Finangas, poderiam
procurar por ela, que ela estava aberta para qualquer esclarecimento e fornecimento at6 de
documentos que des comprovariam, e ela comentou atg..qgq o Fred, se o problema foi no relat6rio
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que saiu do sistema para publicaQao, ela ia retificar aquela publicaQao e se fosse o slide ela
tamb6m mandaria a retificagao formalmentel disse que ela achava que tinham de trabalhar como
uma equipe, porque ningu6m chegava a lugar nenhum sozinho, ningu6m sabia tudo e ningu6m
fazia tudo, entio, ela estava 16 para somar e se colocar a disposiQao de todosllogo em seguida, o
Sr. Presidente agradeceu a presenga de todos, esperando que a CAmara tivesse contribufdo com

aquela discussio que era muito importante, que era a transpar6ncia dos nOmeros, e ele labia que
a sociedade cobrava, realmente, seriedade, cobrava, realmente, o empenho de todos, para que
des pudessem ter uma sociedade oferecendo mais servigo, e com isso ele esperava ter
contribufdo com a questao da transpar6ncia do Municfpio e des iam continuar com o papeldeles,
com o empenho deles de Vereadores, que era de fiscalizagao do que o Poder Executivo estava
fazendo e, realmente, incentivar a participaQao das pessoasldisse que ele achava muito importante
aquele typo de audi6ncia, e era mats importante ainda a participaQao dos moradores de Jaguari6na,
acompanhando os nOmeros, acompanhando a questao do OrQamento do Municipiol agradeceu a

todos, desejou bom carnaval, e iam voltar com forma totalna quarta feira de cinzas, e encerrou a
Audi6ncia Ptlblica. Nada mais havendo a tratar, lavreia presente ata que, aida e achada conforme,

iento, Finangas e Contabilidadevai devidamente assinada pda Comissio Permanen!

Vereador Afo
Pres nte

Vereadora Inalda Lacjp-de.Barros Santana
Vice,Presidenteh

rCVe n
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Comissio Permanente de
Orgamento, Finangas e Contabilidade

JaguariOna, 9 de margo de 2017

Ao Senhor
Vereador Romilson Nascimento Silva

Presidente da CAmara Municipal
Nesta

Senhor Presidente

Solicitamos os bons oficios de Vossa Exce16ncia, no sentido de encaminhar

ao Senhor Chefe do Poder Executivo Municipaluma c6pia autenticada pda Secretaria desta Casa,

da Ata da Audi6ncia POblica para avaliagao do cumprimento das Metas Fiscais da Prefeitura

Municipalde Jaguariana -- 3' Quadrimestre de 2016, acontecida no dia 24 de fevereiro de 2017,
nesta CAmara Municipal

Atenciosamente,

VEREADOR AFON90 'COPES DA SILVA
Presidente da Comissio Permanente de
Orgamento, Finangas e Contabilidade

N' d€: C)rdem
!H

snCREiAPiA
RuaAlfredo Bueno, 1189 Telefones (19) 3847-4336
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JaguariOna, 14 de margo de 2017

Oficio n.o 097/2017.-PRE

Senhor Prefeito

Atendendo solicitagao do Presidente da Comissio Permanente de
Orgamento, Finangas e Contabilidade(c6pia anexa), passamos is maas de Vossa
Exce16ncia c6pia da Ata da Audi6ncia Publica para avaliagao do cumprimento das
Metas Fiscais da Prefeitura Municipal de JaguariOna -- 3' Quadrimestre de 2016,
realizada aos 24 de fevereiro do corrente, por esta Casa de Leis.

Limitados ao exposto, apresentamos a Vossa Exce16ncia os

nossos reais protestos de elevada estima e distintissima consideragao.

VEREADOR RQMtLSON NASCIMENTO SILVA
Presidente ⓕ

A Sua Exce16ncia o Senhor
Mgrcio Gustavo Bernardes Refs
Prefeito Municipal
JaauariOna - S.P.
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Oficio DCO n '. 21/2017

Jaguari6na, 23 de Margo de 2017

A Sua Exce16ncia Senhor
Presidente Romilson Nascimento Silva
Cfmara dos Vereadores - Jaguariana -- SP

Assunto: Retificagao de dados apresentados na AudiCnc;ia de Metas Fiscais do 3
quadrimestre do exercicio de 2016.

Senhor Presidents

Em atengao a observagao feita pelo vereador Albedo Chiavegato Neto em
audi6ncia publica de apresentagao do cumprimento das metas fiscais 2016, realizada no dia
24/02/2017, na Sala das Sess6es "Vereador Reynaldo Chiavegato '' da C&mara Municipal de
Jaguariina, a respeito de uma diverg6ncia que havia entry a publicagao no jomal e o valor
apresentado referente ao valor acumulado da despesa liquidada no exercicio de 2016,
apresentamos a seguinte retificagao

O valor correto 6 RS 295.261.346,12(duzentos e noventa e cinco milh6es.
duzentos e sessenta e um mil, trezentos e quarenta e sais reais e doze centavos), confomie
publicado na Imprensa Oficial do Municipio de Jaguari6na, edigao n' 191 de 04 de fevereiro

Solicitamos que etta retificagao deja juntada ao processo da audi&ncia publica de
apresentagao do cumprimento das metas $iscais 2016, a fim de esclarecer a duvida
apresentada.

Anexo
Balancete da Despesa por Gmpo de Despesa referente ao Periods de 01/01/2016

a 31/12/2016(Fonts: SLOP - Preston - sistema utilizado polo Depto de Contabilidade
Orgamento).

Impresso da publicagao na Imprensa Oficialdo Municipio de Jaguariana, edigao
n' 191 de 04 de fevereiro de 2017 (Fonts:
http://www.jaguariuna.sp.nov.for/atendimento/imprensa-otiwial).

de 2017

Atenciosamente.

q.te .+.:! OrdoM
r.. ,v. o?8 Livro N '
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NAO DEIXEM PASSAR ELSA OPORTUNIDADE,
FiQUEM ATENTOS AS DATES E

DOCUMENTAQ6ES NECESSARIAS.
TRnNSPORTE ESCOLnR INTERI llCIPOL 2017 TRnN$PORTE ESCOLnR IN'lEI

compBreclm€nlo aa$ atunas aas FacuH&des e EKolas T4cntcas de Comph+\- pua

Cartbo Eietrdnico tpniade

INICIPn1 2017 TI

';El$f*" .--lB#;;:'
}Kniooo: 16 A 24 DE FEv€R£iRO

LOCALE RUA HOLANOA, 201. BAIRRO SANTA CRUZ
Os ATENDIMENTOS s+rla REALIZADOS COM SENHA. que serif emregues de
;idiMlilm-.rS.m "s oe"30 AS lino E on m,o B l0'30,

BRONTE ESCOLnR INTERMUNICIPn1 2017

ERIODO: 16 A 24 D€ rEVEl
LOCAL.: RUA HQLANDA. 20' CRUZ

DOCUMENTOS OeniCATdPiOS {COPiA):

ATENDIM£NTOs serbs REALIZADOS COM SENH4. que syria entr+que:
:GUNDY A SEXTA.FEIRA DAS 08H30 AS IIH30 E OAS 13H30 AS t6H3a

ID0;16 A 24 DE FEVEREIR!
RUA HQLANDA. 201 - Bg ITA CRi

!NTOS QBRIGATORIOS {COPIA):

(
DOCUMENTOS OBRIGATORIOS (

'' )

  noTAgia ANUALiNICIAL oaTagaa ANUAL
ATUALiZADA

 

SPESAS CORRFNTE S (tX)

PeSSa&E e EnCargOS SaUdIS

. Urns e FnCarOaS da Di\lda ( X )

ESPE $AS FISCAIS CORRENTES {Xl}

fersoes Flnanc81Fas

carlGcs5{10 cite EiTipfBst[ ias (xl£)

Aquiscao dBTtulo de C pitnlln ntegralizaclo {XI'f)

Dena:S Inv9rSaeS Fin3nmlras

ESERVA OE CONTINGENCIA (XVll)

ESULTA[)O PREF.}AR]O    
  VALOR

ETADC RESLLTADa PR:MARIO rlXA)A NO ANEXO DE laETAS FiSCAIS
q Lia D.O EXERCiCIO DE REFERENCIA

ETA DE RESULTADO PRIMAR10 FIXADA NQ ANEAO DE ME FAb FI Alu Lpu rrl/
Encicio DE REFERfNCIA



MUNICiPIO DE Jaguariuna⑤ CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Grupo de Despesa referente ao Periods de 01/01/2016 a 31/12/2016
Exercicio de 2016

Espocmcaglo

PESSOAL E ENCARGOS SOCIALS. 5.095.000.00

1.319.631,46
37.048.709.75

6.425.628.50

3.058.041,56
24.627.383.21

0.00

2.591.108.14

55.201.751.31

SuPI Contlngonc. Emponhado " 'Emponhado Liquldado '' LlquldadO ' Page" Papa
orlado Acumulado Perfodo Acumulado Pert odo Acumulada

0,00 126.263.980.24 126.263.980.24 126.263.980.24 126.263.980.24 114.903.595.54 114.903.595.54

138.001.428.28 138.001.428.28 20.099.808.03 24.041.289.62

6.954.972.98 6.471.674.51 5.393.493.17

0.000.00 0.00 0.00

faldo i
Emponhar

lO.169.673,68

faldo i
Pager

.360.384.70

0,00 162.042.717.90 162.042.717.90 162,042.392,90

0.00 6.954.972.98 6.954.972.98 6.954.972.98

0,000,000,00

0,00 295.261.671,12

9 - RESERVA DE CONTINGENCIA

0,00 295.261.671,12 295.261.346,12 295.261.346,12


