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Oficio n ' 38/2018 JaguariOna. 08 de maio de 2018

A Sua Exce16ncia Senhor
Presidente Romilson Nascimento Silva
Cimara dos Vereadores -- JaguariOna - SP

Assunto: Audi6ncia Metas Fiscais I' Quadrimestre/2018

Sr. Presidente

Em atendimento a Leide Responsabilidade Fiscalpor interm6dio dente, solicitamos
a Vossa Senhoria o agendamento da Audi6ncia de Metas Fiscais do I '
Quadrimestre do exercicio de 2018

Atenciosamente

Apatkristin
Secretiria dl Ad

.LOPR⑩Ti
Ja da Ordom
F.a N ' ..fib. U«'<T

ARIA



Cfmara Municit)al de JaguariQnB ,c®
Estado de Silo Paulo

JaguariOna, 8 de mano de 2018

Oficio no 332/2018.- PRE

Senhor Presidente

Passamos ds mios de Vossa Exce16ncia para anilise desta
Comissao, carta da Diretora de Contabilidade e OrQamento, que solicita convocagao
de Audi6ncia POblica para avaliagao do cumprimento das Metas Fiscais -- I '
Quadrimestre/2018, em cumprimento ao disposto ao Art. 9', $ 4' da LC 101/2000

Atenciosamente.

VEREADOR RahILSON NASCIMENTO SILVA
Presidente

Ao Senhor

Vereador Afonso Lopes da Silva
Presidente da Comissio Permanente de

Orgamento, Finangas e Contabilidade
Jaa uariOna -- S.P.



ⓔ Cfmara Municipalde Jaguarj01u
Estado de Sio Paulo

Comissio Permanente de
Orgamento, Finangas e Contabilidade

JaguariOna, 8 de maid de 2018

Ao Senhor
Vereador Romilson Nascimento Silva

Presidente da Cimara Municipal
Nesta

Senhor Presidente

Solicitamos de Vossa Exce16ncia, a convocagao de Audi6ncia

POblica para avaliagao do cumprimento das Metal Fiscais da Prefeitura Municipalde

JaguariOna - IQ Quadrimestre de 2018. em cumprimento ao disposto ao Art. 9'. $ 4'

da LC IO1/2000. se possivel na data de 25 de maid corrente (sexta-feira), is
18h30min. nesta Casa de Leis.

Atenciosamente.

VEREADOR
Presidente da Comissio Permanente de
Orgamento, Finangas e Contabilidade

SILVA

Rua Alfredo Bueno. 1189 -- Centro -- Telcloncs (19) 3847-4336
EMAIL-



Cfmara Municipalde JaguariOD@ :;-$:@
Estado de Sio Pauloⓔ

EDITAL DE CONVOCACAO NO 013/2018

DE AUDIENCIA PUBLICA N ' O04/2018.

ROMILSON NASCIMENTO SILVA, Presidente da Cimara
Municipalde JaguariOna, Estado de Sio Paulo, etc. no uso das atribuig6es que Ihe
sio conferidas, e com fundamento na Resolugao Ro 060/1991 - Regimento Interno

(artigo 71, inciso V) e na Lei n ' 101 Lei de Responsabilidade Fiscal(artigo 9', $ 4o),
expede o presente Edital de Convocagao para a Audi6ncia POblica Ro 004/2018, a
ocorrer no dia 299g.!!!BIggS..Zell.(sexta-feira), is 18h30min, na Sala das Sess6es
desta Cimara Municipal para

D Avaliagio do Cumprimento das Metal Fiscais - I' Quadrimestre de.20'tB
da Prefeitura Municipal de Jaquariana.-

Fica encarregada de assumir os trabalhos de referida

Audi6ncia POblica, a Comissio Permanente de Orgamento, Finangas e Contabilidade.

Cimara Municipalde Jag.uariOna, 9 de mano de 2018

VEREADOR ROM}LSON NASCIMENTO SILVA
Presidente

Arquivado na,Sec7atgi;ia:'-afix1lclo, na mesma data

de avisos da portaria da CaTlil12.y6nicipal. e.:ublica(lk) npqfa;ia(ensa local.

Dirbto;a d6rai"--'V"'

no quadro



Cfmara Municit)aide Jaguari6na
Estado de Sio Paulo

COMiSSAO PERNiANENTE DE ORgANIENTO, riNANgAS E CONTABILIDADE

JaguariOna, 09 de maid de 2018

A Senhora
Cristina Aparecida Rossi Serra

Secretdria Municipalde Administragao e Finangas
Jaauari6na - S.P.

Prezada Senhora

Convidamos Vossa Senhoria para participar da Audi6ncia

POblica que ocorreri no pr6ximo dia 25 de maio de 2018, sexta-feira, is 18h30min,
na Saba de Sess6es da Cimara Municipal, nesta cidade, para Avaliagao do
Cumprimento das Metas Fiscais --l ' Quadrimestre de 2018.

Solicitamos que sejam enviados t6cnicos dessa Secretaria que

possam discorrer sobre as Metas Fiscais, esclarecendo-nos sobre as dOvidas que

certamente surgirao

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para

apresentar a Vossa Senhoria nossas manifestag6es de elevada estima e
consideragao

Atenciosamente

VEREADOR AFOblb6 U6P€S DA SILVA
Presidente da (]omigsio Permanente

de Orgamento, Firiangas e Contabiiidacjl!!1111111;l!/

Rua Alfredo Buena, 1189 -- Centro - Teletbncs (19) 3847-4336
.for\v\\r\\



Cgmara Municipalde Jaeuari6nfl+?F
Estado de S5o Paulo

12 de Mano de 2018 ID de Maio de 2018

UGISIHIVO -WBLICA⑤Es ont IUCAGOES OFICnlS

SAMARA MUNI(OPAL di Indicag6es: 12

-EP1]3L.QE £ONVOCAQAO N '013/2018.- '' '

50MILSON.NASCIMENTO SILva,
Presidente da Cimara Municipal de
Jaguariana, Estado de Sgo Paulo. etc. no
uso das atribuiQ6es que Ihe sgo confbri-

Metas Fiscais - lo Quadrimestre de 2018
da Prefeitura Municipalde JaguariOna

Fifa encarregada de assumir os trabalhos
de referida Audi6ncia POblica, a Comissio
Pemlanente de OrQamento. Finangas e
Contabilidade.

C&mara Municipalde JaguariOna, 9 de
maio de 2018

VEREADOR ROMILSON NASCIMENTO
SIL\A
Presidente

Arqulvado na Secretaria, aHlxado, na
mesma data, no quadra de avlsos da
portaria da Cimara Municipal, e publicado
na imprensa local.

ALZIRA ELEANIDE CAMPOS SOUZA
VENTURINI
Diretora Gerd



Cfmara Municipal de Jaguari6hQ
Estado de Sio Paulo

12 de Maid de 2018 i'2 de Maid de 2018 + IMmEI
uolslxnw - mBUOK mDERU

Indicag6es:

oncnls

CAMERA MUNI(OPAL
12. Da Sra. Taisl
Tats da Agra, solidtan

COMISSAO PERMANENTE DE onQA-
MENTO. FINANQAS E CONTXBILiDADE

C O N VIT E

A Cimara Municipalde JaguariOna.
atrav6s da Comissio Permanente de
Orgamento, Finangas e Contabilidade
convida toda populagao para paRicipar da
AUDiENCtA PUBLICA para avaliagao do
Cumprimento das Metas Fiscais - I '
Quadrimestre de 2018, da Prefeitura do
Municipio de JaguariOna, que ocorrerA no
pr6ximo dia 25 de maio de 2018, sexta-
.feira. is 18h30min. na Saba de Sess6es
da Cimara Municipal. nesta cidade
CAmara Municipalde JaguariOna. maio de
2018

VEREADOR AFONSO LOPES DA SILK\A
Presidente da Comissgo Pemianente
de Orgamento, Finangas e Contabilidade



Ao Senhor Vereador
Afonso Lopes da Silva
Nesta

A Senhora Vereadora
Tats Camellini Esteves
Nesta

Ao Senhor Vereador
Alfredo Chiavegato Neto
Nesta

Ao Senhor Ve reader
Walter Luis Tozzi de Camargo
Nesta

Ao Senhor Ve reador
Angelo Roberto Torres
Nesta

Ao
Sindicato dos Servidores PObllcos Municipais
13820000- JaguariOna SP

A Senhora Vereadora
Cissia Murer Montagner
Nesta

Ao
Departamento de Comunicagao
Nesta

Ao Senhor Ve reador
Cristiano Jose Cecon
Nesta

Secretaria de SeguranQa POblica
Nesta

A

Ao Senhor Ve reador
David Hilirio Nets
Nesta

Secretaria de Desenv. Econ6mico e Social
Nesta

A Senhora Vereadora
Inalda LOcio B. Santana
Nesta

Secretaria de Gestio Ambienta
Nesta

Ao Senhor Ve reador
Jose Muniz
Nesta

Ao
Conselho Municipalde SaOde
Nesta

Ao Senhor Ve reador
Luiz Carlos de Campos
Nesta

Ao
Conselho Mun.Dir.Crianga e do Adolescente
Nesta

Ao Senhor Vereador
Rodrigo da Silva Blanco
Nesta

Ao
Jornalde JaguariOna -- JJ
JaauariOna/$P

Ao Senhor Vereador
Romilson Nascimento Silva
Nesta

Ao
JornaIGazeta Regional
JaauariOna/SP





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

Ao Senhor ::;l/
Wilson Menlo
Pres. do Centro Equoterapia de JaguariOna
Cx Posta162
13820-000 Jaguariana SP

A Senhora
Rita de Cdssia Siste Bergamasco
Vice Prefeita
Nests

A Senhora
Dra. Renata Stela Quirino Malachias
Dir. Pres. Associagao Santa Maria de SaOde
ASAMAS -Hospital"Walter Ferrari
13820-000 Jaauari6na SP:Ao Senhor

Josino Jose da Silva
Secretdrio de Mobilidade Urbana
JaauariOna/SP.

Superintend6ncia T6cnica da AssociaQao
Santa Maria de SaOde - ASAMAS --
R: Amazonas. 08- Dom Bosco
13820-000 JaauariOna SP.

A

A Sua Exce16ncia o Senhor
Dr. Sergio Luis Caldas Spina
Promoter de Justiga
JaauariOna/SP.

Ao Senhor
ManoeIAlberto Barreiros Azevedo
Superintendente Admin. e Financeiro da
Associagao Santa Maria de SaOde- ASAMAS
13820-000 Jaguari6na SP

A Senhora
Dra. Flivia Travaglini Zulian
Promotora de Justiga
JaguariOna/SP.

Radio Nova Sertaneja
R: Amapa, 43 -- Centro
13820-000 -- Jagua dana/SE

A
A Sua Exce16ncia a Senhora
Dra. Ana Paula Colabono Arias
Juiza da 2a Va ra da Comarca de
JaguariOna/SP

A Sua Exce16ncia o Senhor
Dr. Marcelo Forli Fortuna
Juiz da la Va ra da Comarca
JaquariOna/SP

A Senhora
Juliana Belinatti Menardo
Delegada Titular de JaguariOna
Nesta

A Senhora
Elizete Maura
Diretora do Oficio Judicial-
F6rum de JaguariOna
13820-000 JaauariOna SPAPAE -- Assoc. Paid Amigos Excepcionais

R: Amazonas, 1296- Maui I
13820-000 JaauariOna SP:

A Senhora
Maria do Carmo Santiago Leite
Presidente da OAB de JaguariOna
R: Joaquim Bueno 1273 Centro
13820-000 -- Jag uari0 na -- SP

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

A



Ao Senhor
Prof. Dr. Ricardo Jorge Tannus
Diretor GeraIFAJ - Faculdade de JaguariOna
R. Amazonas, 504 -- Br. Dom Bosco
13820-000 - Jag uariOna/SP.

Ao Senhor
Dr. Elmir Kalil Abi Ched id
Dir.Estincias Metropolis Turismo e Viagao
Ltda e da Expresso Met. e Viagens Ltda
Rua Testa, 280 - Jd. Sio Sebastiio
13.820-000 - JaauariOna -- S.P

Ao Senhor
Fldvio Fernandes Panetta
Diretor da FAJ- Faculdade de JaguariOna
R: Amazonas. 504
13820-000 JaguariOnaSP,

Ao Senhor
Reinaldo Vit6rio Chiavegato
Pres. da ACIJ- AssociaQao Comercial
Industrialde JaguariOna
R: Julia Buena. 651 Centro
13820-000 Jaguariana SP

Ao Senhor
Beniamino Fabio Di Gi6ia
Diretor da Escola SENAI
Rua An6sia Venturini Zani. 62
13820-000 -- JaguariOna/SP.

Ao Senhor
Wilson Roberto Pezzo
Pres. APAE- Assoc. Pais Amigos dos Excepcionais
R: Amazonas. 1296- Maui I
13820-000 JaauariOna SP

Centro

A Senhora
Zaira Palermo Bodini
Representante do Centro de Prof. Paulista
R. Cindido Bueno, 1073 Apto 22 Centro
13820-000 -:.JaauariOna/SP.

Ao Senhor
Jose Luciano de Souza
Pres. AJJA- Assoc. Jaguariunense de Jovens
Aprendizes e Presidente Rotary Club
R: Rio Grande do Sul. 488- Jardim Sonia
13820-000 JaguariOna S.P:

Ao Senhor
PaulVan Opstal
Pres. Do Projeto Lar Feliz
Estincia Recanto Alvorada-Br
13820-000 Jaguariana Sl?:

Borda da Mata

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



Claglg£3..b411D;igbal de Ja: luarlUna
IE$!ada.dgS8o Paulo

@

19 de Maid de 2018 i9 de Halo do 2018 iB>
nOEl EXECWVO - WBLICAGOES 0FICIAISODER jlSLmVO -WBUCA®ES Once

CNPJ 23.206.834/0001+3 Fomecedor: RG GE
DE MATERiAls ELt
TECNICOS EIRELI
11.760.749/0001-53

'VL-U]E] aiD]D...

DE AU 6igilCiXPU BACA-N" obi&ili81

ROMILSON NASCIMENTO SILVA, Presidente
da Cimara Municipalde JaguariOna, Estado de
Sio Paulo. etc. no uso das atribuig6es que Ihe
sgo conferidas. e com fundamento na
Resolugao Ro 060/1991 -- Regiments Interns
(artigo 71, inciso V) e na Lei Ro 101 -- Lei de
Responsabilidade Fiscal (artigo 9', $ 4').
expede o presents Editalde Convocagao para
a Audi6ncia Publica Ro 004/2018, a ocorrer no
dia 25 de maid de 2018 (sexta.keira), is
18h30min. na Sara das Sess6es delta Cimara
Municipal para:

® ":" L' Avaliagao do Cumprimento das
Metas Figcais - I ' Quadrimestre de 2018 da
Prefeitura Municipal de Jaguariana.-

Fica encarregada de assumir os trabalhos de
referida Audi6ncia Publica. a Comissio
Permanente de Orgamento, Finangas e
Contabilidade.

Cimara Municipalde Jaguariana. 9 de mano d
2018

VEREADOR ROMILSON NASCIMENTO SIL\A
Presidente

Arquivado na Secretaria, afixado, na mesma
data. no quadra de avisos da portaria da
Cimara Municipal, e publicado na imprensa
loa

ALZIRA ELEANIDE CAMPOS SOUZA
VENTURING
Diretora Gerd



Cfmara Municipalde Jaguari6na: .}"
Estado de Sio Paulo 1:1.. ,2.

C O N VIT E

1'9 de Maid de 2018
A Cimara Municipalde JaguariOna, atrav6s da
Comissio Permanente de Constituigao, Justi@
e Redagao convida toda populagao para
participar da AUDIEiNCIA PUBLICA para
estudos de assuntos relacionados a Seguranga
Publica no Municipio de Jaguariana, entre des
a criagao de um Plano Integrado de Seguranga
Publica, dia 23 de maid de 2018, quarta-feira,
ds 19h00, na Saba de Sess6es da Cimara
Municipal, nests cidade.
C8mara Municipalde Jaguarii3na, maid de
2018

ml ILEGISIMVO -WBUCA®ES OnCnl
const
Muni(
Fedex
.:..£.

CI RG
liArS
EIR

VEREADOR v\ALTER LUIS TO'ZZIDE
CAMARGO
Presidente da Comissio Permanente
de Constituigao, Justiga e Redagao

C O N VIT E

A Cimara Municipalde JaguariOna. atrav6s da
Comissio Pemlanente de Orgamento
Finangas e Contabilidade, convida toda
popular;ao para participar da AUDIENCIA
PUBLICA para avaliagao do Cumprimento das
Metas Fiscais - I ' Quadrimestre de 2018, da
Prefeitura do Municipio de Jaguariana, que
ocorrer6 no pr6ximo dia 25 de maid de 2018:
sexta-keira, is 18h30min. na gaia de Sess6es
da Cgmara Municipal, nests cidade.
Cimara Municipalde JaguariOna, mano de
2018

VEREADOR AFONSO LOPES DA SIL\A
Presidente da Comissio Permanente
de Orgamento. Finangas e Contabilidade

EDITAL DE CONVOCAQAO NO 013/2018
DE AUDl£NCIA PlJBLICA NO 004/201 8

ROMILSON NASCIMENTO SILVA, Presidente
da Cdmara Municipalde JaguariOna, Estado de
Sio Paulo, etc. no uso das atribuig6es que Ihe
sio conferidas. e com fundamento na
Resolugao n ' 060/1991 - Regimento Interns
(artigo 71, inciso V) e na Lei n ' 101 -- Lei de
Responsabilidade Fiscal(artigo 9'. S 4o)
expede o presente Editalde Convocaggo para
a Audi6ncia POblica Ro 004/2018, a ocorrer no
dia 25 de mano de 2018 (sexta-feira), is
18h30min. na Sale das Sess6es desta Cimara
Municipal para:

8 . . Avaliagao do.Cumprimento das
Metas Fiscais -- I ' Quadrimestre de 2018 da
Prefeitura Municipalde Jaguari6na

Fica encarregada de assumir os trabalhos de
referida Audi6ncia Publica. a Comissio
Permanente de Orgamento. Finangas e
Contabilidade.

Cgmara Municipalde JaguariOna, 9 de maid de
2018

VEREADOR ROMILSON NASCIMENTO Sll.VA
Presidente

Arquivado na Secretaria, afixado, na mesma
data, no quadra de avisos da portaria da
Carrara Municipal, e publicado na imprensa
local.



\s

Cfmara Municipal de Jaguari6na
Estado de Sio Paulo

PAUTA DA AUDl£NCIA PUBLICA PARA AVALIAC.AO DO CUMPRIMENTO DAS METAS Fl$CAIS - lo
QUADRIMESTRE DE 2018. EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 9', 1.4tDA LEI DE
RESPONSABILIDADE FISCAL (LEIN ' 101, DE 04 DE WAIODE2000), REALIZADA AOS 25 DE MAIO
DE 2018. AS 18:30 HS. NA BALA DE SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL.

O Sr. Presidente da Cimara Municipalfaz a abertura da Audi6ncia POblica, passando os trabalhos
da mesma para o Presidente da Comissio Permanente de Orgamento, Finangas e Contabilidade:
Vereador Afonso Lopes da Silva

O Sr. Presidente da Comissio Permanente de Orgamento, Finangas e Contabilidade, Vereador
Afonso Lopes da Silva, convida os demais Vereadores Membros da Comissio para fazerem parte
da Mesa, sendo os Srs. Cristiano Jose Cecon, Vice-Presidente e Luiz Carlos de Campos.
Secretirio.

O Sr. Presidente da Comissio 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
explanagao a respeito das Metal Fiscaisl
os Vereadores poderao usar a palavra por cinco minutos, na tribuna, tendo a Secretaria de
Administragao e Finangas a mesma tempo para responder, facultadas as replicas e tr6plicasl
as pessoas presentes na Assemb16ia tamb6m poderao usar a palavra por cinco minutos:
desde que, devidamente inscritas, junto a funcioniria da Cimara presentes na Assemb16ia

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

METAS FISCAIS - I ' QUADRIMESTRE/2018

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

Palavras do Sr. Presidente
Encerramento da Audi6ncia POblica

Secretaria da Cimara Municipal, aos 25 de maio de 2018



Jaguariana

Audi6ncia Publica

Metas Fiscais
.P-- '

I' Quadrimestre 2018



③

RECEITAS VALOR PREVISTO
VALOR REALIZADO

lg QUADRIMESTRE %

Rdceita$ Cdrrent6s R$ 397.754.350,00 R$ 136.862.821,91 34,40%
IPTU R$ 13.085.300,00 R$ 6.470.749,49 49,45%
iSSQN R$ 35.673.600,00 R$ 10.183.666,73 28,54%
FPM R$ 30.864.200,00 R$ 9.080.040,44 29,41%
ICMS R$ 182.187.000,00 R$ 55.931.343,54 30,69%
Demais Receitas Correntes R$ 135.259.250,00 R$ 62.993.443,08 46,57%

(-) Costas Redutoras(ICMS,FPM, IPI, ITR,IPVAI R$ 45.588.980,00 R$ 14.743.101.44 32,33%

Receitas de Capital R$ 5.545.630,00 R$ 392.983,24 7,08%
ransfer6ncias de Conv6nios R$ 1.945.630,00 R$ 392.983,24 20,19%

Outras Receitas de Capital R$ 0,00 R$ 0,00 o,oo%
OTAL R$ 375.712.000,00 R$ 122.512.703,71 32,60%



Receitas 2018

o%. 8%
7%

B IPTU

H ISSQN

FPM

H ICMS

H DEMAIS RECEITAS

RECEITAS CAPITAL

/



Despesas zol8

DESPESAS VALOR PREVISTO
VALOR REALIZADO

LIQUIDADO PAGO

Despesas Correntes R$ 327.597.970,00 R$ 109.043.089,62 R$ 88.576.195,04

Pessoale Encargas R$ 142.601.862,77 R$ 48.214.817,06 R$ 36.518.391,17

Outras Despesas Correntes R$ 184.996.107,23 R$ 60.828.272,56 R$ 52.057.803,87

Despesas de Capital R$ 18.089.030,00 R$ 2.855.678,77 R$ 1.800.290,19

Investimentos R$ 18.089.030,00 R$ 2.855.678,77 R$ 1.800.290,19

Reserva de
Contingenciamento

R$ 30.025.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL R$ 375.712.000,00 R$ 111.898.768,39 R$ 90.376.845,23



B PESSOAL E
ENCARGOS

R 0UTRAS
D ESPESAS
CORRE NTES

ii DESPESAS DE
CAPITAL



''

RESTOS A PAGAR

LAGOS (ATE 30/04/20181

CANCELADOS

SALDO A AGAR

R$ 334.506,83

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 334.506,83

       ①

RES'rOS A PAGAN R$ 343.4.L2,15

LAGOS (ATE 30/04/2018) R$ O,OO

CANCELADOS R$ O,OO

SALDO A PAGAR R$ 343.412,15



 
RESTOS A PAGAR R$ 1.931.480,97

LAGOS (ATE 30/04/z018) R$ O,OO

CANCELADOS R$ O,OO

SALDO A PAGAR R$ 1.931.480,97

 
RESTOS A PAGAN R$ 4.696.623,77

LAGOS(ATE 30/04/2018) R$]..687.913,78

CANCELADOS R$ O,OO

SALDO A PAGAR R$ 3.008.709,99



Resto:g a: hagar

20:17

R$

R$

R ESTES A PAGAR

LAGOS (ATE 30/04/2018)

CANCELADOS

SALDO A PAGAR

R$ 20.086.917,75

R$ 19.360.647,80

0,00

726.269,95



3.500.000,00

3.000.000,00

2.500.000,00

2.000.000,00

1.500.000,00

I.ooo.ooo,oo

500.000,00



 
2012 R$ 343.412,15

2014 R$ 334.506,83

2015 R$ 1.931.480,97

2016 R$ 3.008.709,99

2017 R$ 726.269,95

TOTAL R$ 6.344.379,89



DIVIDA CONSOLIDADA
/'

2018
1'

QUADRIM£STRE
2'

QUADRIMESTRE
3'

QUADRIMESTRE

R$ 38.125.021,91



DIVIDA CONSOLIDADA=
©

JaguarPrev R$ 4.546.231,34

Cetesb

Precat6rios

PASEP

Secretaria de Estado da Educaqao

Fornecedores

Total

R$

R$

R$

R$

R$

R$

z31.477,37

2.8lo.o58,89

89.974,92

975.34o,41

z9.471.938,98

38.125.021,91



Receita (16rrent6 Lfquida

2018
(A)RECEITAS CORRENTES

(B) PLANO PREViDENCiAKI

(C) FUNDEB

RECEiTA coRRENTE LIQuiDA(A-n-C)

0

R$ 373.846.204,00

R$ 8.990.860,11

R$ 34.107.454,68

R$ 330.747.889,21



'l:£ !' I ' .;

ⓖ

 
RECEITA CORRENTE LIQUIDA R$ 330.747.889,21

DESPESAS COM PESSOAL R$ 135.608.354,23

PORCENTAGEM RELACAO R.C.L 41,00%



   
 

   
IMPOSTOS MUNICIPALS R$ 20.680.979,60

TRANSFERENCIAS DA UNIAO R$ 9.286.021,64

TRANSFERENCIAS DO ESTADO R$ 64.444.973,97

TOTAL R$ 94.411.975,21



 
(A) Receita de impostos R$ 94.411.975,21

IB) Empenhos Liquidados R$ 13.284.681,56

(C) Empenhos Liquidados -- ASAMAS R$ 21.837.589,45

ID) Auxilios e Transfer6ncias R$ 2.891.432,97

(E) TotaIAplicado ((B+C)-D) R$ 32.230.838,04

(F) Porcentagem Aplicagao 34,13%



ca
®

APUCAgAO
Receita de impostos

NA EDUCAgAO

R$ 94.411.975,21
R$ 18.904.805,37

R$ 14.743.101,44
R$ 3.011.038,26
R$ 30.636.868,55

32,45%

IB) TotaIEmpenhos Liquidados

IC) Valor retido FUNDEB

(DJAuxilios e Transfer6ncias

(E) TotaIAplicado ((B+C)-D)

(F) Porcentagem Aplicag3o (A / E)

''



 
IA) Valor recebido R$ 12.401.840,22

IBJRendimentos R$ 17.100,55

(c) Total(A + B) R$ 12.418.940,77
IDJTotalaplicado R$ 11.510.649,87 92,68%

IE) Aplicagao Magist6rio R$ 10.421.691,52 83,gl%



 
DIVIDA
AriVA R$ 62.775.151,00 R$ 988.721,92 l0.715.469,84 R$ 72.501.898,92

BENS
MOVEIS R$ 27.019.331,90 R$ 0,00 R$ 809.951,18 R$ 27.829.283,08

BENS
iW6VEtS R$ 31.764.786,75 R$ : ;::1ili:' O,OO R$ 206.778,53 R$ 31.764.786,75
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Marcio Gustavo B. Reid
Prefbito Municipal

Cristina Ap. Rossi Serra
Secretfria de Administragao e Finangas

Tg,nia Candozini Russo
Departamento de Controle Intemo

OBRIGADO
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LBTA DE PRESENCA DA AUDIENCIA PUBLICA PARA AVALIAQAO DO
CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS -- lo QUADRIMESTRE DE 2018. DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE JAGUARIUNA, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 9D, $ 4'. DA
LEI NO 101. DE 25 DE MA10 DE 2018. AS 18H30MIN.. NA SALA DE SESSOES DA
CAMARA MUNICIPAL.

NOME CARGO/FUNQAO ASSINATURA
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NOME CARGO/FUNQA0 ASSINATURA
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ASTA DE INSCRICAO PARA USO DA PALAVRA DA AUDI£NCIA PUBLICA PARA AVALIACAO
DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS - I' QUADRIMESTRE DE 2018. DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE JAGUARIUNA, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 9', $ 4', DA LEAN '
101. DE 25 DE MAIO DE 2018, AS 18H30MIN., NA SALA DE SESS6ES DA CAMARA MUNICIPAL.

NOME CARGO/FUNCAO ASSINATURA
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NOME CARGO/FUNCAO ASSINATURA
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C O N VIT E

A Cimara Municipalde JaguariOna, atrav6s da Comissio Permanente
de Orgamento, Finangas e Contabilidade, convida para a 41yDIENCIA PUBLICA para
avaliagao do Cumprimento das Metas Fiscais - I' Quadrimestre de 2018, da
Prefeitura do Municipio de JaguariOna, que ocorreri no pr6ximo dia 25 de maio de 2018,
sexta-feira, As 18h30min, na Sala de Sess6es da Cimara Municipal, nesta cidade

Cimara Municipalde JaguariOn,t){'rfiaiq de 2018

VEREADOR ArONSO LDPE6 DA SILVA
Presidente da Coriiiisio P6rrnanente

de Orgamento, Finangas e Contabilidade
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Ata da Audi6ncia Publica, para avaliagao do cumprimento das Metas Fiscais da
Prefeitura Municipal de JaguariOna - I ' Quadrimestre de dois mil e dezoito, em
cumprimento ao dlsposto no art. 9', $ 4' da Lei de Responsabilidade Fiscal(Lei n ' IOI
de 04 de maid de 2000). convocada atrav6s do Editalde Convocagao n ' 013/2018.
datado de 9 de maio de 2018, realizada no dia vinte e cinco de mano de dots mile
dezoito, is dezoito horas e trinta minutos, na Saba das Sess6es "Vereador Reynaldo
Chiavegato" da Cdmara Municipalde Jaguaritlna, localizada no Edificio MunicipaIDr.
Sebastiio Paes de Almeida, nesta Cidade. Presidente Sr. Romilson Nascimento Silva

Vice-Presidente Sr. Afonso Lopes da Silva. Secretdrias Sras. C6ssia Murer Montagner
e Inalda Lucio de Barron Santana. Presentes os Srs. Vereadores: Afonso Lopes da
Silva, Jose Muniz, Luiz Carlos de Campos e Romilson Nascimento Silva. Deixaram de
comparecer os Srs. Alfredo Chiavegato Neto, Angelo Roberto Torres, C6ssia Murer
Montagner, Cristiano Jose Cecon, David Hildrio Nets, Inalda LOcio de Barros Santana
Rodrigo da Silva Blanco, Tats Camellini Esteves e Walter Luis Tozzi de Camargo
Presente, tamb6m, a Sra. Cristina Aparecida Rossi Serra, Secretdria Municipal de
AdministraQao e FinanQas, convidada, especialmente, para fazer as explana96es a
respeito das Metal Fiscais, sendo que a mesma fez parte da Mesa. Inclusive com estas
autoridades, estavam presentes na Sala das Sess6es, aproximadamente, dez pessoas,
conforme consta de Lista de Presenga anexada ao Processo. O Sr. Presidente da
Casa, Vereador Romilson Nascimento Silva, cumprimentou a todos e deu initio a
Audi6ncia Ptlblica dizendo que a mesma era realizada para cumprimento ao disposto

no art. 9', $ 4' da Lei de Responsabilidade fiscal(Lei n ' 101, de 04 de maid de 2000),
motivo pelo qualpassou os trabalhos daquela Audi6ncia para a Comissio Permanente

de OrQamento, FinanQas e Contabilidade, na pessoa do seu Presidente o Vereador
Afonso Lopes da Silva, que cumprimentou a todos dizendo que iriam comegar aquela
Audi6ncia POblica para avaliagao do cumprimento de Metas Fiscais do Primeiro

quadrimestre de doin mile dezoito e ele ida chamar os membros da Comissao, o
senhor Luiz Carlos de Campos - Secretario, o senhor Cristiano Jose Cecon, Vice
Presidente, que ainda nio estava presente, e ele achava que serra por problemas com
a mie dele que estava internada, chamou tamb6m a Secret6ria Municipal de
Administragao e Finangas da Prefeitura, e ida ser no mesmo modelolfalou que haviam
poucas pessoas na Casa, mas que precisariam cumprir o protocolo, e que a Cristina
ria fazer a exposigao logo ap6s a abertura. A seguir, fez uso da palavra a senhora
Cristina Aparecida Rossi Serra, Secret6ria Municipalde Administragao e FinanQas, que
cumprimentou e agradeceu a presenQa de todos, dizendo que como o Vereador Silva
colocou, ela ida acompanhar a execugao das metal do quadrimestre de dais mil e
dezoito, e primeiro ela ida expor as Receitas arrecadadas de janeiro a abril, e que na
primeira coluna que era o valor previsto e o valor realizado no primeiro quadrimestrel

⑤



① Cfmara Municipal de Ja; luarjuna
Estado de Sio Paulo

destacou as principais Receitas e disse que o IPTU tinha um orgamento de treze

milh6es oitenta e cinco mile trezentos, tiveram uma arrecadagao de leis milh6es,
quatrocentos e setenta, setecentos e quarenta e nove e quarenta e nove,
representando quarenta e nove, virgula quarenta e cinco por cento de arrecadaQao do

previsto em orgamento, e que sabiam que aquele primeiro quadrimestre tinha a major
parte da realizaQao daquela Receita, realmente, naquele periodo do anon o ISSQN
previsao de trinta e cinco milh6es, seiscentos e setenta e tr6s e seiscentos, realizaQao
de vinte e oito virgula cinquenta e quatro por cents, num totalde dez milh6es cento e
oitenta e tr6s seiscentos e sessenta e sets e setenta e tr6sl o FPM previsto em trinta
milh6es, oitocentos e sessenta e quatro e duzentos, uma realizagao de vinte e nove por

cento virgula quarenta e um do previsto no montante de nove milh6es e oitenta, zero
quarenta e quatrol o ICMS previsto cento e oitenta e dois milh6es, cento e oitenta e
sete mil reais, realizaQao de trinta virgula sessenta e nove por cents, montante de
cinquenta e cinco milh6es novecentos e trinta e um trezentos e quarenta e tr6s e
cinquenta e quatrol as Demais Receitas Correntes previstas, cents e trinta e cinco
milh6es duzentos e cinquenta e nove, duzentos e cinquenta, e a realizagao de quarenta

e seis virgula cinquenta e sete por cento, um montante de sessenta e dots milh6es:
novecentos e noventa e tr6s, quatrocentos e quarenta e tr6s zero oitolf alou das Contas
Redutoras para a composigao do FUNDEB, previsto quarenta e cinco milh6es
quinhentos e oitenta e oito novecentos e oitenta, realizagao de trinta e dois virgula trinta
e tr6s por cents, catorze milh6es setecentos e quarenta e tr6s cento e um e quarenta e
quatro, e as Receitas de Capital, uma previsao de cinco milh6es, quinhentos e quarenta

e cinco seiscentos e trinta, e uma realizagao do primeiro quadrimestre de trezentos e
noventa e dois mil novecentos e oitenta e tr6s e vinte e quatro, sendo que, daquela

realizagao, cem por cento dela, foi de transfer6ncias de conv6nios, vinte por cento do
valor previsto num totalde um novecentos e quarenta e cinco seiscentos e trinta
realizagao de trezentos e noventa e dots mil novecentos e oitenta e tr6s e vinte e
quatro, entao, do valor do Orgamento, trezentos e setenta e cinco milh6es, setecentos
e doze mil, a realizagao de trinta e dots virgula sessenta por cento, perf azendo a
Receita de cento e vinte e dois milh6es quinhentos e doze, setecentos e tr6s e setenta

e um, disse que na composigao da Receita o ICMS representou quarenta e tr6s por
cento da Receita arrecadada, as demais Receitas quarenta e oito por cents, dai tinha a
fatia do FPM que representou sete por cento, ISS, oito por cento, cinco por cento de
IPTU e o restante eram as Demais Receitaslfalou que as Despesas Correntes de dois
mile dezoito eram divididas em doin grupos, Pessoale Encargos, e outras Despesas
Correntes, e que a Despesa prevista e Orgamento para Pessoale Encargos era de
cento e quarenta e dots milh6es e seiscentos e um, oitocentos e dots e setenta e sete e
liquidado, que eram as despesas efetivamente realizadas, quarenta e otto milh6es
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duzentos e catorze, oitocentos e dezessete zero meia, pago trinta e seis milh6es
quinhentos e dezoito trezentos e noventa e um e dezessetel Outras Despesas
Correntes, cento e oitenta e quatro milh6es, novecentos e noventa e seis, cento e sete

e vinte e tr6slliquidados sessenta milh6es, oitocentos e vinte e oito, dois sete dois
cinco meta e pago cinquenta e doin milh6es e cinquenta e sete oitocentos e tr6s e
oitenta e sete do valor previsto de trezentos e vinte e sete milh6es quinhentos e
noventa e sete novecentos e setenta de Despesas Correntes e foram liquidadas cento

e nove milh6es, zero quarenta e tr6s, zero oitenta e doin e page oitenta e oito milh6es,

quinhentos e setenta e seis milcento e noventa e cinco zero quatroldas Despesas de
Capital, a previsao em investimentos era dezoito milh6es zero oitenta e nove, zero
trinta, liquidado dois milh6es, oitocentos e cinquenta e cinco meia sete oito setenta,
pago um milhio e oitocentos, duzentos e noventa e dezenovel Reserva de
Conting6ncia, trinta milh6es previsto. liquidados e pagos, zero, de um totalprevisto de
trezentos e setenta e cinco, setecentos e doze mil, liquidaram cento e onze milh6es,
oitocentos e noventa e otto, sete meta otto, trinta e nove, e pagaram noventa milh6es,

trezentos e setenta e seis mil, oitocentos e quarenta e cinco e vinte e tr6sl o outro
grafico, via que o Pessoal e Encargos representou quarenta e tr6s por cento da
Despesa, cinquenta e quatro por cento de Outras Despesas Correntes e Despesas de
Capital, tr6s por centos Restos a Pagar de dots mile doze tinha trezentos e quarenta e
tr6s mil, quatrocentos e doze e quinzelde dois mile catorze trezentos e trinta e quatro,
quinhentos e setenta e tr6s oitenta e tr6sl dois mile quinze, um novecentos e trinta e

um, quatrocentos e oitenta e noventa e setel dots mile dezesseis pagaram mais um
valor at6 trinta do quatro, quatro milh6es, seiscentos e noventa e sein, seiscentos e
vinte e tr6s setecentos e noventa e sete, pagaram mats um milhio seiscentos e oitenta
e sete novecentos e treze e setenta e otto, a16m daquele valor pago que foi colocado
no segundo slide de Despesa Raga no valor de noventa milh6es trezentos e setenta e
seislentao, daquela divida de dots mile dezesseis tinha tr6s milh6es e oito de Restos a
Pagarl de dois mile dezessete tinha vinte milh6es zero oitenta e seis, novecentos e
dezessete e setenta e cinco, pagaram dezenove milh6es trezentos e sessenta,
seiscentos e quarenta e sete e oitenta, e tinha um saldo a pagar de setecentos e vinte e
seis, um, dois, meta nove e noventa e cincol falou que aquele era um grafico dos
Restos que tinham a Pagar e que o maior montante continuava sendo de dois mile
dezesseis. que estavam fazendo a programagao para pagamento, tanto de dots mile
dezesseis e dezessete e em negociagao aquele de dois mile quinzel o outro quadro
apresentava o total, o montante de todos os exercicios que estavam inscritos em
Restos a Pagar, que dava sets milh6es trezentos e quarenta e quatro, tr6s, sete nove,
otto novela Divida Consolidada estava 16, trinta e oito milh6es, cento e vinte e cinco

zero vinte e um e noventa e um, e no pr6ximo slide, como o Boz6 pediu, ela fez um
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onze meses anteriores, entao, a Receita Corrente Liquida de trezentos e trinta milh6es,
setecentos e quarenta e sete, oitocentos e oitenta e nove e vinte e um, as Despesas
com Pessoal, de cento e trinta e cinco milh6es, seiscentos e oito mil, trezentos e
cinquenta e quatro e vinte e tr6s, e chegava em um percentualde quarenta e um por
cento de gastos com Despesas com Pessoale aquele percentualteria uma alteragao
porque estavam em fase de contratagao de pessoal da Prefeitura e nio estava
finalizada todas as contratag6es previstas, estavam em andamentol disse que na
Receita de Impostos tinham os impostos Municipais, no total de vinte milh6es,
seiscentos e oitenta e otto mil, novecentos e setenta e nove e sessentaltransfer6ncias
da Uniao, nove milh6es duzentos e oitenta e sein, zero vinte e um e sessenta e quatrol

transfer6ncias do Estado, sessenta e quatro milh6es, quatrocentos e quarenta e quatro,
novecentos e setenta e tr6s e noventa e Bete, totalizando noventa e quatro milh6es
quatrocentos e onze, novecentos e setenta e cinco mile vinte e um, que era a base de

c61culo para apuragao na SaOde e na Educagaolo pr6ximo quadro falada da Aplicagao
na SaOde, a Receita de Impostos de noventa e quatro, quatrocentos e onze
novecentos e setenta e cinco e vinte e uml os Empenhos Liquidados que eram

efetivamente as despesas reconhecidas, treze milh6es, duzentos e oitenta e quatro,
seiscentos e oitenta e um cinco metal os Empenhos Liquidados da ASAMAS, vinte e
um milh6es, oitocentos e trinta e sete mil, quinhentos e oitenta e nove e quarenta e

cincola dedugao dos Auxilios de Transfer6ncias, dais milh6es, oitocentos e noventa e
um, quatrocentos e trinta e dots e noventa e sete, deduzindo, dava um totalliquido
aplicado de trinta e dois milh6es duzentos e trinta mil, oitocentos e trinta e oito zero

quatro, que dava uma aplicagao de trinta e quatro virgula treze por cento da Receita de
Impostos, a mesma base, noventa e quatro milh6es quatrocentos e onze, novecentos e
setenta e cinco e vinte e um da Receita de Impostoslo Totalde Empenhos Liquidados
de dezoito milh6es novecentos e quatro oitocentos e cinco e trinta e setelo valor retido
do FUNDEB era de catorze milh6es, setecentos e quarenta e tr6s, cento e um e
quarenta e quatro, deduzindo os auxilios e transfer6ncias de tr6s milh6es, onze, trinta e
oito e vinte e seisl totalizando uma aplicaQao liquidada de trinta milh6es seiscentos e
trinta e seis, oitocentos e sessenta e oito e cinquenta e cincoldando um percentualde
trinta e dots virgula quarenta e cinco por cento da Receita de Impostos aplicados na
Educagaol a Aplicagao do FUNDEB, valor de doze milh6es, quatrocentos e um
oitocentos e quarenta e vinte e doisl os Rendimentos de dezessete mil reais, cem e
cinquenta e cinco, totalizando doze milh6es, quatrocentos e dezoito mil, novecentos e
quarenta e setenta e betel Aplicagao do Magist6rio de dez milh6es, quatrocentos e
vinte e um, seiscentos e noventa e um e cinquenta e doisl perf azendo oitenta e tr6s
virgula noventa e um por centos nos Cr6ditos tinha o totalda Divida Ativa, saldo em
trinta e um de dezembro de 2017 era de sessenta e dots milh6es, setecentos e setenta
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e cinco mil, cento e cinquenta e um reaisl teve uma alteragao naquela Divida de
recebimento de novecentos e oitenta e oito mil, setecentos e vinte e um reais e noventa

e dois centavosl em janeiro tiveram inscri96es na Divida Ativa de dez milh6es
setecentos e quinze quatrocentos e sessenta e nove e oitenta e quatro e o faldo de
balango em trinta do quatro do ano corrente, era de setenta e dots milh6es, quinhentos
e um mil, oitocentos e noventa e oito e noventa e doisl Bens M6veis, tinha em trinta e
um do doze, vinte e sese milh6es, dezenove, trezentos e trinta e um e novelfizeram
aquisigao de oitocentos e nave mil, novecentos e cinquenta e um e dezoito, totalizando
vinte e sete milh6es, oitocentos e vinte e nove mil, duzentos e oitenta e tr6s, zero oito
Bens Im6veis, trinta e um milh6es, setecentos e sessenta e quatro, setecentos e oitenta
e sets e setenta e cinco, alterag6es para mais de duzentos e seis, setecentos e setenta

e oito e cinquenta e tr6s, saldo em trinta do quatro, de trinta e um milh6es, setecentos e

setenta e quatro, setecentos e oitenta e seis e setenta e cincol a seguir, o senhor
Presidente agradeceu a senhora Cristina Serra e registrou a presenga da senhora
Cristina Catao, Secretdria da EducaQao e do Edgar, assessor da Secretaria. Deixou o
tempo aberto para questionamentos. Pediu a palavra o senhor Luiz Carlos de Campos
que cumprimentou a todos e disse que as Receitas estavam bem equilibradas a

previsao, entio significava que tinha sido um trabalho bem feito de previsaoldisse que

sabiam que tinha tide uma melhora acentuada do ICMS e tamb6m aos poucos a Divlda
do Municipio estava em torno de quarenta e quatro milh6es, entao, era a soma que ele

tinha feito la dos Restos a Pagar e da Divida Consolidada e se continuasse naquele
ritmo era o que des esperavaml a senhora Cristina disse que tinham alguns
fornecedores que os procuraram e des estavam parcelando, ja estava em fase de
fechamento e, realmente, o prop6sito era de pagar aquilolo senhor Luiz Carlos disse
que o que chamava a atengao era a Divida Ativa que era um pouco elevada e todos
sabiam da situagao financeira do pars e, em conseqU6ncia, da populagaol a senhora
Cristina disse que a questao da Divida Ativa estava, realmente, preocupante e que o
REFIS nio estava sendo uma solugao, e ela ia crescendo ano a ano, e naquele dia
tiveram uma reuniao, Finangas com a Secretaria de Neg6cios Juridicos, des
contrataram um sistema de execugao eletr6nica e no mdximo at6 a terra feira vindoura:
o Departamento de Tributos estava fazendo a Oltima checagem em torno de quinze mil
certid6es de Divida Ativa, checando todos os cadastros e haveriam as execu96es que
foram divididas em doin lotes e, num primeiro momento, a parte do imobiliirio que era a
questao da tarifa de agua e esgoto e IPTU e no mdximo terra-feira, as execu96es
comegariam a acontecer, quase quinze milcontribuintes iriam entrar naquele primeiro
tote, e o segundo tote entrava a questao mobili6rio e pregos pablicos e a intengao era
que entrassem ativamente naquilo e teve um crescimento de dez milh6es de inscriQ6es
por ano, de sessenta e dois para setenta e dots, e tiveram um recebimento de um
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milhaol disse que o Oltimo REFIS foram emitidos em torno de nove mil avisos de
acordos amigaveis para pagamento a vista, entao, houve uma adesio de trinta e cinco
por cento de pagamento a vista e no ano passado entrou em torno de dots milh6es e

pouco, entao, fazia repensar na questao de um REFIS parcelado, porque tiveram
muitos cancelamentos com o parcelamento, a pessoa pagava dual, tr6s parcelas e
desistia, entao, a adesdo a vista foi muito maior, a questao da pessoa manter o
pagamento estava muito dificil, entao, de repente, o incentivo para receber a vista
talvez o resultado fosse muito melhor do que um desconto no parcelamento, porque o
indice de cancelamento foimuito grande, ao passo que trinta por cento de adesgo a
vista, trinta e cinco por cents, ela considerava um indice muito bom, entao, des ja
estava repensando uma nova revisdo do REFIS, s6 que com outros parametros, ja
sentindo a resposta da populagao, porque mantendo a execugao fiscal no paralelo e

sentindo aquela disposigao e dando um beneficio para quem pagava a vista, e
acreditava que o retorno seria imediato e muito mais positive, talvez ndo de imediato,
mas se conseguisse segurar o crescimento com a execugao, segurava o crescimento e
a amenizando o que estava inscrito, seria muito positivo na situagao que estavam,
porque tinha uma adesio de parcelamento de um milhdo e pouco, tinha um indice de

cancelamento bem alto e uma adesio que conseguisse arrecadar dois milh6es a vista
era muito mais positive, entao, sentiram naquele primeiro moments, que a adesio com
o beneficio de desconto totalde multa e juros foimuito maid do que o parcelamento, a
pessoa pagava dual, tr6s e desistial o senhor Luiz Carlos de Campos disse que
daqueles setenta e dois milh6es ele achava que a major parte deveria ser IPTU, agua e
que o ISS deveria ser pouco? A senhora Cristina disse que ela achava que era o
inverso, que aquele primeiro tote era o valor apurado em onze milh6es, e a certidio da
divida era o valor inicial, entao, ela acreditava que o ISS fosse bem alto tamb6m, des
estavam levantando o primeiro lote e quando des mudaram de sistema acabaram
detectando alguns problemas na importagao de dados, entao, emitiram as CDAs e
estavam conferindo todas das, estavam finalizandol disse que, naquele dia. teve uma
reunido com a Elisa e ela disse que na segunda estavam finalizando, que era uma
coisa muito syria e tinham de ter muita responsabilidade em um trabalho daquele, tinha
que passar por um processo de confer6ncia muito grande e ela acreditava que o late
major e o mais complexo era do IPTU e tarifa de agua e esgotol deu exemplo da
questao de um servidor que devia quatro mime agua, ndo dava para imaginar quantos
anon aquela pessoa nio pagava agua e esgoto para dar quatro mill o senhor Luiz
Carlos de Campos disse que naquele cano de agua e esgoto, o que pegava is vezes a
familia de surpresa, era quando tinha uma vazamento, alguma coisa, e lembrou que ele
trabalhou no Departamento de Agua e Esgoto e a pessoa falava que estava com
defeito e que ele nio parava de rodar, e na realidade era porque estava passando
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6gua e, ds vezes, a pessoa nio sabia o direito que ela tinha, porque um vazamento
invisivel, ela poderia providenciar o conserto e, is vezes, a pessoa perdia o controle,

era dificilpara aquele que trabalhava no dia a dia, tinha o dinheiro contado e, ds vezes
era pego de surpresa com uma conta de 6guala senhora Cristina disse que aquele era
o problema, porque como que a pessoa ida parcelar aqueles quatro mil reais.
perguntou, e era uma pessoa bem humilde, entao, complicava, era terrivel, mas o
Oltimo REFIS, ela achou que foi positivo s6 na questao do pagamento a vestal o senhor
Luiz Carlos sugeriu que na pr6xima era para a Cristina levar o ISS, para des terem
uma nogao no caso da Divida Ativa. pelo menos o percentualde cada uml a senhora
Cristina disse que levarial a seguir, o senhor Presidente disse que sobre aquela
questao da Divida Ativa, ele nio sabia se tinha algum experiente na cidade, mas a
tend6ncia das outras prefeituras, ele achava que a do Municipio de JaguariOna era a
mesma, ndo tinha um lugar que aquela experi6ncia tinha sido positiva, para que des
pudessem at6 copiar ou it la investigarl a senhora Cristina disse que des ja estavam
fazendo aquela pesquisa, inclusive modelos de REFIS que, realmente, tiveram retorno
positivo, porque a intengao nio era legislar para nio ter retornol a seguir pediu a
palavra o senhor Romilson Nascimento Silva, que cumprimentou a todos dizendo que
ele queria tirar uma dOvida com a Cristina, ele estava vendo la nas Receitas e aquele
valor previsto la de IPTU de treze milh6es, oitenta e cinco mile trezentos, se aquele
valor era para o ano? A senhora Cristina disse que era para o anolo senhor Romilson
disse que estava vendo la que o primeiro quadrimestre nio estava ruim aqueles
nOmeros la e que estava um pouco baixo o ICMS, talvez o ICMS fechando os tr6s
quadrimestres nio chegaria na previsao deja e perguntou se ela achava que com
aquela previsao la des chegariam naqueles valores, com excegao do ICMS que estaria
um pouco abaixo naquele momento? A senhora Cristina disse que, normalmente, em
dezembro tinha o incremento no ICMS mas, ela achava que se considerasse no total
ela acreditava que chegariam muito pr6ximo do todo da realizagao do Orgamento, do
ICMS, estava dando trinta e um por cents, entao, se fosse considerar chegaria em
torno de noventa e sein por cents. era mais ou menos o que realizou em dois mile
dezesseis, ficou muito pr6ximo, noventa e sete por cento do Orgamento, entao, ela
acreditava que chegaria simi a seguir, o senhor Luiz Carlos de Campos, pediu
novamente a palavra e disse que o ICMS tamb6m dependia da economia, se ela fosse
bem, se ela desse uma melhorada, e des sabiam que ela estava meio patinando ainda,
ha um bom tempo e se ela desse uma melhorada, com certeza aquele valorla senhora
Cristina disse que atingiria ou ultrapassaria, o senhor Luiz Carlos disse que dependia
do consumo. Em seguida, o senhor Presidente perguntou se mais algu6m gostaria de
usar a palavra que ainda estava aberta. O senhor Presidente perguntou sobre a
questao da folha, a senhora Cristina Rossi Serra falou que aquele valor 16, a tend6ncia
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era aumentar, e o Sr. Presidente continuou questionando se naquele aumento ida
constar os novos concursos, no valor da folha e a questao tamb6m do vale refeigaola
senhora Cristina disse que o vale refeigao, na verdade, nio entraria como despesa com
pessoal, porque ele tinha um sub elemento que era trinta e tr6s, noventa, quarenta e
seis, entraria como vale alimentagao la, a questao da cesta nio entraria, mas as
contrata96es sim, e uma parte ja estava la. por6m. ainda faltavam contratag6es sim,
que era um processo demorado, s6 a questao de que eram os exames m6dicos
poderiam colocar trinta dias, para efetivamente, e dai comegar a trabalhar dava mais
trinta, e a despesa com o vale alimentagao, embora tivesse fido feith o impacts do
valor cheio, tinham a questao financeira, des tinham setecentos servidores que
comiam la e iam passar a ter dois mile quatrocentos, entao, at6 que nio fosse aplicado
toda a legislagao com today as varigveis dela, teriam de esperar fechar a primeira f olha
o senhor Luiz Carlos de Campos pediu, novamente, a palavra e disse que, com relagao
a folha, que tinha a somat6ria de doze mesesla senhora Cristina Serra disse que nio
chegara ainda na realidade e que des estavam pegando onze meses do ano sete, era
abrile onze anteriores, a maioria dos meses do ano passadolo senhor Luiz Carlos de
Campos disse que o reflexo percentual mesmo era depots, a hora que estivesse
completando o periodo de dozela senhora Cristina disse que sim, que era o ano, e que
des poderiam ver se pegassem o slide da Despesa de dois mile dezoito, veriam que

tinha la uma previsao de Pessoal e Encargos de cento e quarenta e dots e tinha
liquidado quarenta e otto milh6es, duzentos e catorze, mas tinha ali um m6s de sa16rio
com as contratag6es novas. era visivelque aquela suplementagao seria necessiria e
teriam de tirar de Outras Despesas Correntes e colocar la em ama, mas aquele outro
slide estava refletindo a Despesa 16 de dois mile dezessete, teriam, na verdade, 16 pra
setembro estariam sentindo o major impacto daquelas contrataQ6es, porque estariam
pegando setembro e uma pequena fatia s6, um trimestre do ano anterior e nove meses
do ano atuall o senhor Luiz Carlos de Campos disse que, na media que ele estava
vendo, dava dez milh6es, e perguntou se la contava o d6cimo terceiro tamb6m, e a
Despesa com Pessoal, poderia ser que estivesse em uns doze e como eram doze
mesesla senhora Cristina Serra disse que sim, e que o impacto estava pequeno ainda
naquele, mas pelo segundo slide da Despesa des ja tinham uma nogao, pegavam
quarenta e oito e dividiam por quatro, aquela era a m6diala seguir, o senhor Presidente
perguntou se mats algu6m gostaria de fazer uso da palavra, e como nio houve mais
nscritos, o senhor Presidente da Comissio de Orgamento, agradeceu a presenga da
senhora Cristina Serra, dizendo que a apresentagao dela era muito importante, apesar
da Cimara estar com poucas pessoas mas. era importante estarem mostrando os
nOmeros, vendo como estava sendo gasto o dinheiro, vendo a apresentagao das metas
dentro do Orgamento que foi aprovado por aquela Casal agradeceu a presenga de
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todosla senhora Cristina disse que, na pr6xima audi6ncia, levaria a questao da Divida
aberta, atendendo a solicitagao do Boz6 e ela acreditava que, na pr6xima, iriam ter um
resultado melhor, porque estava no paralelo a questao do ajuizamento e a questao do

novo REFIS, novos moldes. talvez tivessem uma redugao no valor da Dividal
agradeceu a presenga de todosl o senhor Presidente lembrou que fariam uma
audi6ncia dia onze para discutir a questao do Orgamento de dois mile dezenove, tinha
de fazer aquela audi6ncia e ela tinha de passar por duas votag6es, entao, a audi6ncia
serra dia onze e teriam mats tr6s sess6es, depois entrariam em recesso, entao, a id6ia

era fazer aquela discussdo a votagao e tudo, para cumprir os prazos legaisldisse que
antes de encerrar ele gostaria de deixar seu abraQO para a Suzy Baiio que era a
jornalista que estava sempre gravando la, pegando os flashes das sess6es, das
audi6ncias, que naquele dia era o anivers6rio dela e ele queria deixar um abrago e
desejou que ela fosse sempre uma pessoa feliz, coma ela eratdesejou felicidades e a
parabenizou, dizendo que ela estava ficando mats experiente, porque diziam que
mulher nio gostava que homens f alassem a idadel mandou um abrago a ela
Agradeceu a presenQa de todos e encerrou a Audi6ncia Publica. Nada mais havendo a
tratar, lavreia presente ata que, lada e achada conforme, vai devidamente assinada
peta Comissio Permanente de Orgamento, Finangas e Contabilidade.

Vereador Afoi#f$11;llllda Silva
Presidente

Cecon
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JaguariOna, 7 dejunho de 2018

Oficio n.o 483/2018. - PRE

Senhor Prefeito

Atendendo solicitagao do Presidente da Comissio Permanente de

OrQamento, Finangas e Contabilidade (c6pia anexa), passamos ds maas de Vossa
Exce16ncia c6pia da Ata da Audi6ncia Publica para avaliagao do cumprimento das
Metas Fiscais da Prefeitura Municipal de Jaguariana -- lo Quadrimestre de 20178,

realizada aos 25 de maid do corrente, por esta Casa de Leis.
Limitados ao exposto, apresentamos a Vossa Exce16ncia os

nossos reals protestos de elevada estima e di.gtintissima consideraQao.

VEREADOR RgMILSON NASCIMENTO SILVA
P residente

A Sua Exce16ncia o Senhor

M6rcio Gustavo Bernardes Reis

Prefeito Municipal
Jaa uariOna -- S.P.

Rua Alllcdo Buena, 1189 -- Centro - TclcGones (19) 3847-4336
.vw.camataiaeuariuna.sp. 20v.for
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Comissio Permanente de
Orgamento, Finangas e Contabilidade

JaguariOna, 7 de junho de 2018

Ao Senhor
Vereador Romilson Nascimento Silva

Presidente da Cimara 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 JaguariOna - lo Quadrimestre de 2018, acontecida no dia 25 de maio de 2018, nesta

Cimara Municipal
Atenciosamente

VEREADOR AFC
Presidente da C
Orgamento, Fina

P R O T dtd[6
N' de Ordem gXs

Fls.N'.glS.. Livro N'C3+
u-q.t Q

Rua Alfredo Buena. 1189 - Cc itro -- Telefoncs (19) 3847-4336
.vww. camaraiaeuariunalp:gQy:!y


