
" CAMARA MUNICIPAL DE PIQUETE 

Ata da AUDIÊNCIA PÚBLICA Realizada em 20/06/2017 Fl n.º 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA da Secretaria Municipal de Saúde referente 
ao 1º QUADRIMESTRE DE 2017, realizada na Câmara Municipal de Piquete, sito 
a Rua do Piquete, 140, em cumprimento ao disposto no artigo 48, parágrafo único, da 
Lei de Responsabilidade Fiscal. Aos vinte (20) dias do mês de junho do ano do 
nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de dois mil e dezessete (2017), terça-feira, 
às nove horas, o Ver. Mário Celso de Santana, Presidente da Câmara Municipal de 
Piquete, invocando a proteção de Deus para todos os presentes declarou aberta a 
Audiência. A seguir, o Sr. Vice-Presidente esclareceu que foi encaminhado oficio às 
entidades municipais comunicando sobre a realização daquela Audiência Pública, 
bem como publicado um artigo no jornal local convidando os interessados e a 
população do município para participarem da mesma. Em seguida, abriu a Audiência 
Pública da Secretaria Municipal de Saúde referente ao 1 º Quadrimestre do ano de 
2017 e passou a palavra ao Sr. Secretário Municipal de Saúde da Prefeitura de 
Piquete. O Sr. Secretário iniciou as suas palavras dizendo que a Audiência Pública 
era uma das formas de participação e de controle popular da Administração Pública e 
a mesma estava sendo realizada em cumprimento ao disposto na Lei Complementar 
141/2012 e A Resolução CNS nº 459/2012, de 10/10/2012. Art. 41-0s Conselhos de 
Saúde, no âmbito de suas atribuições, avaliarão a cada quadrimestre o relatório 
consolidado do resultado da execução orçamentária e financeira no âmbito da saúde. 
Art. 36-0 gestor do SUS em cada ente da Federação elaborará Relatório detalhado 
referente ao quadrimestre. Ela propiciava ao particular a troca de informações com o 
administrador, bem assim o exercício de cidadania. Disse que aquela Audiência tinha 
por objetivo abordar aspectos considerados mais relevantes da execução orçamentária 
e financeira no 1 º quadrimestre de 2017. Ao longo daquela apresentação procurariam 
oferecer elementos para entendimento dos quadros e tabelas da Lei de 
Responsabilidade Fiscal - LRF. Usando o equipamento de áudio visual Datashow, 
explicou que Receitas Totais de Impostos: Impostos: 15%; -Imp. Propriedade Predial 
e Territorial Urbana - IPTU: valor: 408.437,60 e 61.265,64;-Retido na Fonte-Outros 
Rendimentos - IRRF: valor: 86.358,47; -Imp. s/TR. Inter Vivos-Bens Imov. e Dir. 
Reais s/IMOV: valor: 4.580,20 e 687,03 ; -Impostos/Serviços de Qualidade Natureza
ISSQN: valor: 138.711,54 e 20.806,73. Dentro das Receitas Dívida Ativa: Dívida 
Ativa de Impostos- 15o/o: -Receita Dívida. Ativa do IPTU: valor: 95.235,83 ; -Receita 
da Dívida Ativa do ITBI: (nenhum valor); -Receita da Dívida Ativa do ISSQN: valor: 
4.594,33 e 689, 14; A seguir, explicou sobre Receitas de Juros e Multas: Juros e 
Multas de Impostos e de Dívida Ativa de Impostos - 15%, a saber: -Multas e Juros de 
Mora do IPTU: valor: 711,26 e 106,68; -Multas e Juros de Mora do ISSQN: valor: 
24,14 e 3,62; -Multa Juros de Mora da Divida Ativa do IPTU: valor: 35.873,89 e 
5.381,08; -Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do ISSQN: valor: 2.683,99 e 
402,59 e Outras Receitas- Atualização Monetária de IPTU e ISS: valor: 17.879, 16 e 
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2.681,87; Com relação as Receitas Totais de Transferências: Transferências Federais 
- 15%: -Cota-Parte Fundo de Participação dos Município-FPM: valor: 4.239.924,38 e 
635.988,65; -Cota-Parte do Imposto S/A Prof. Territorial Urual-ITR: valor: 864,81 e 
129,72; -Trans. Financeira do ICMS-Desoneração-L. C. nº 87/96: valor: 6.375,52 e 
956,32. Com relação as Receitas Totais de Transferências: Transferências Estaduais -
15%: -Cota-Parte do ICMS: valor: 1.209387,23 e 181.408.08; - Cota-Parte do IPVA: 
valor: 870.287,82 e 130.543,17; -Cota-Parte do IPI sobre Exportação: valor: 7.106,97 
e 1.066,04; -Total Geral das Receitas de Impostos e Transferências: valor: 
7.129.037, 14 e 1.069.355,50. Com referência a Aplicação dos Recursos Próprios em 
Saúde- Consolidado - janeiro a abril 2017. Despesa Total com Recursos Saúde: -
Atenção Básica: valor (despesa empenhada-até o período): 1.984.609,09, valor 
(despesa liquidada-até período): 1.701.571,97 e valor (despesa paga-até período): 
1.595.508,14; -Suporte Profilático e Terapêutico: valor (despesa empenhada-até o 
período): 127.009,60, valor -(despesa liquidada-até período): 86.531,91 e valor 
(despesa paga-até período):70.474,90; -Vigilância em Saúde: valor (despesa 
empenhada-até o período): 66.001,71, valor (despesa liquidada-até período): 
66.001,71 e valor (despesa paga-até período): 66.001,71; -Despesa Líquida Saúde: 
valor (despesa empenhada-até o período): 2.177.620,40, valor (despesa liquidada-até 
período): 1.854.105,59 e valor (despesa paga-até período): 1.731.984,75; Percentual 
de Aplicação: valor (despesa empenhada-até o período): 30,54, valor (despesa 
liquidada-até período): 26,00 e valor (despesa paga-até período): 24,29. A seguir, o 
Sr. Secretário comentou também sobre o quadro demonstrando o Relatório Gerencial 
das despesas empenhadas, liquidadas e pagas - janeiro a abril de 2017. Continuando 
a sua explanação, o Sr. Secretário disse também que os dados ali apresentados eram 
oriundos dos Relatórios Bimestrais e Quadrimestrais, em cumprimento ao disposto na 
Lei Complementar nº 101/2000, artigo 9º, § 4º. Acrescentando ainda que aqueles 
dados foram publicados no Jornal Gazeta de São Paulo - Edição: 4.173 de 
29/05/2017. Concluindo as suas palavras, em resumo, disse aos Senhores Vereadores 
e aos cidadãos presentes que a análise do resultado fiscal relativo ao 1° Quadrimestre 
de 2017, evidenciava de forma aberta e concisa o cumprimento das metas e princípios 
de Gestão Fiscal Responsável, prevista na LDO e na LRF, e como consequência a 
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manutenção do equilíbrio fiscal do município de Piquete/SP. O Sr. Secretário teceu 
outros comentários sobre o assunto, tendo respondido as perguntas feitas por alguns 
munícipes presentes e, a seguir, encerrou a sua explanação agradecendo a atenção de 
todos. Como não houvesse mais nenhum munícipe que quisesse fazer perguntas o 
Ver. Santana, Presidente da Câmara agradeceu a presença de todos e deu por 
encerrada a Audiência Pública referente ao 1 º Quadrimestre de 2017 da Secretaria 
Munl.c1'pal de Sau' de de P1'quete-SP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.................................... 
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Câmara ~unici,pa{ tÍe rpiquete 
P.staáo áe São CJ'aufo 

Folha n.º 

TERMO DE PRESENÇA 

Aos vinte (20) dias do mês de junho de dois mil e dezessete (2017) 
terça-feira, as nove e trinta minutos (09h30min) no Edifício "Ver. José dos Santos 
Barbosa", Sala Seraphim Moreira de Andrade, Câmara Municipal de Piquete, sito à 
Rua do Piquete, 140, Centro, reuniram-se os Vereadores, Secretários Municipais, 
demais autoridades e o povo em geral para a realização da Audiência Pública do 1° 
Quadrimestre de 2017 da Lei de Responsabilidade Fiscal (cumprimento de metas 
fiscais). 

E, p onstar, foi lavrado este termo que será assinado pelos presentes. 

NOME iµ!fRESENTANDO 
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