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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA, realizada dia 30 de Setembro de 2021, de conformidade
com a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

AOS TRINTA DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM
(2021) realizou-se a presente AUDIÊNCIA PÚBLICA, de conformidade com o que preceitua a
Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, sob a
Presidência do Vereador SR. PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL: Boa tarde a todos. É
uma satisfação, como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de
São Carlos, poder estar presidindo uma Audiência Pública que vai demonstrar, com muita
clareza e lucidez, os números, e também será avaliado, pela Secretaria da Fazenda, o
cumprimento das metas orçamentárias e patrimoniais referentes ao segundo quadrimestre do
exercício de 2021, conforme determina o art. 9º da Lei Complementar 101/2000. Em virtude da
pandemia da covid-19, a Audiência Pública será transmitida ao vivo pelo canal 8 da NET, pela
Rádio São Carlos AM 1.450 e também via Facebook e YouTube, por meio da página oficial da
Câmara Municipal de São Carlos. Ao iniciar essa audiência, eu quero agradecer a presença do
secretário Mário Luiz Duarte Antunes, que é o nosso secretário municipal da Fazenda, bem
como sua equipe, e agradecer, na pessoa da Fabiana Colmati, toda a equipe da Secretaria
Municipal de Planejamento, que tem como secretário o meu amigo, ex-prefeito do município de
Descalvado, o Luiz Panone. Eu declaro aberta a presente Audiência Pública, e passo a palavra ao
secretário Mário Antunes, para que ele possa expor e estar mostrando para a população, para as
pessoas que nos acompanham, para os vereadores, os números do quadrimestre. Está com a
palavra, secretário. Sinta-se à vontade. SR. MÁRIO LUIZ DUARTE ANTUNES: Boa tarde,
presidente dessa audiência, vereador Marquinho Amaral. É com muita honra que estou
novamente junto com esse vereador para que a gente possa, conforme o vereador mencionou, dar
publicidade aos números da Prefeitura Municipal de São Carlos, bem como das autarquias e
fundações. O modelo que nós vamos apresentar é o mesmo modelo que nós estamos sempre
apresentando, onde nós falamos das metas previstas, dos valores reais alcançados e fazemos um
adicional, uma comparação com o mesmo período do ano anterior. Então, dessa forma, eu
cumprimento também todos os servidores da Secretaria Municipal de Fazenda que estão
conosco, a Fabiana Colmati, que está sempre apoiando a gente, a diretora de Planejamento, e a
todos aqueles que nos assistem. Se o vereador me permitir, já vou compartilhar a tela e iniciar a
apresentação. SR. PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL: Sinta-se à vontade. O senhor
está com a palavra. SR. MÁRIO LUIZ DUARTE ANTUNES: Pois bem. Faremos o
demonstrativo do segundo quadrimestre de 2020, onde agradeço novamente ao diretor financeiro
Marco Fábio e à diretora de Planejamento, a Fabiana Tadeu Colmati, o apoio irrestrito aos
nossos trabalhos. Vamos iniciar os nossos números falando da despesa, tá? Lembrando que os
números são consolidados. Nós estamos falando da prefeitura, do Saae, da Fesc, da Pró-Memória
e da Prohab. Então, são números consolidados. Quando tiver o número exclusivo da prefeitura,
eu informo; caso contrário, são todos números consolidados. As despesas correntes, elas têm
uma previsão de R$ 869 milhões de dotação atualizada. Deste montante, empenhamos, até 31/8,
R$ 614 milhões, o que significa 71% do orçamento. Deste valor empenhado, 80% foi liquidado,
que representa R$ 491 milhões. Dos valores liquidados, R$ 475 milhões foram pagos, que
representa 97% desse montante. A despesa de capital, ela está com valor inferior, pois nós
ainda... por exemplo, estava prevista aquela operação de crédito do Saae, algumas operações de
crédito que estão previstas no orçamento, mas que não foram efetivadas até o momento. Então,
dos R$ 155 milhões que está no orçamento atualizado, R$ 56 milhões foi empenhado, que
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representa 37%. Deste montante, 64%, que são R$ 36 milhões, foram liquidados, e do total
liquidado, R$ 35 milhões foram pagos, o que representa 97%. Podemos verificar na...
Totalizando capital mais despesa corrente que realizamos 66% do orçamento até 31/8 e 79% já
desse montante foi liquidado, R$ 527 milhões, e R$ 510 milhões foram pagos. Comparando os
valores total da despesa empenhada com o total da despesa corrente, para o exercício de 2021, 2º
Quadrimestre, e 2020, 2º Quadrimestre, com valores já deflacionados, com a mesma base, há
uma queda nos valores empenhados no total da despesa de 12% e uma queda na despesa corrente
no valor empenhado de 9%. A notícia boa que a gente sempre passa é com relação aos restos a
pagar. Os restos a pagar são considerados muito baixos para o porte do nosso município. Os
restos a pagar processados total somam R$ 913 mil, e o não processado, um pouco mais de R$
10 milhões. Lembrando que o não processado significa que ele está aguardando que essas notas
fiscais entrem no município. Então, eles não foram pagos, porque ainda não ocorreu a conclusão
do serviço, a entrega do material. Então, essas notas não estão conosco, então está não
processado. A disponibilidade financeira total, são R$ 172 milhões, sendo R$ 167 milhões da
prefeitura, um pouco mais de R$ 1,9 milhão do Saae, a Fesc com R$ 718 mil, a Pró-Memória
com R$ 1,1 milhão e a Prohab com R$ 1,6 milhão, totalizando R$ 172 milhões. Você está vendo
a apresentação, Marquinho? SR. PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL: Estou, estou
acompanhando. Eu estou acompanhando. SR. MÁRIO LUIZ DUARTE ANTUNES: O slide,
ele está movimentando? SR. PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL: Está, está, sim. SR.
MÁRIO LUIZ DUARTE ANTUNES: Porque no YouTube aqui está congelado, viu? Está tudo
normal, Emilio? SR. PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL: O meu está aparecendo bem.
Está correndo. SR. EMILIO: Está normal, sim. Está normal. SR. MÁRIO LUIZ DUARTE
ANTUNES: Tá. Tá ok. Então, eu vou prosseguir. Disponibilidade financeira. A disponibilidade
financeira, ela teve um acréscimo de 35%, saltando de R$ 127 milhões em agosto de 2020 para
R$ 173 milhões em agosto de 2021. Despesa com o pessoal. A despesa com o pessoal, ela é
totalizada nos últimos 12 meses, então é um somatório de setembro de 2020 até agosto de 2021.
Então, o total da despesa com pessoal chegou a R$ 424 milhões. Quando você faz um quociente
com a receita corrente líquida, de R$ 958 milhões, que daqui a pouquinho nós vamos explicar
melhor, o percentual da despesa com o pessoal chegou a 44,25%. Lembrando que o limite
prudencial é de 51,3%. A despesa com o pessoal, ela diminuiu, ela saiu de R$ 475 milhões para
R$ 424 milhões. Cabe lembrar aqui - uma redução de 10% - que um dos principais fatores... são
alguns fatores que explicam essa queda. A receita, ela está com valor razoável, com valor bom,
que ajuda a diminuir isso, e também precisamos lembrar que de fevereiro para frente deste ano,
em função da liminar, em função do juízo, nós não estamos pagando o 14º e nem assiduidade.
Então, esses fatores de redução da despesa com a receita boa deram essa queda aí de 10%
comparado ao mesmo período do ano passado. Então, ano passado nós saltamos de... estávamos
com 49,32%, em agosto de 2020, e agora, em agosto de 2021, chegamos a 44,25%. Falaremos
agora um pouco da receita. A nossa receita, ela atingiu... a receita corrente, ela chegou a R$ 660
milhões. Havia uma previsão de R$ 612 milhões, então ela está 8% acima, tá, e falta realizar
nesses últimos quatro meses R$ 238 milhões. A receita de capital, como eu já mencionei na
despesa, a receita de capital, as operações de créditos ainda não se viabilizaram, eu volto a falar,
acho que uma das maiores hoje é do Saae, de R$ 24,5 milhões, que ela está em andamento, mas
ela não se efetivou, então nós não tivemos essa receita. Isso representa hoje 16% do valor
previsto, que era de... o efetivo foi R$ 6,6 milhões contra uma previsão de R$ 42 milhões. Falta
fazer R$ 56 milhões. O total arrecadado chegou a R$ 667 milhões. Quando você faz na
totalização, ele está acima do previsto, a arrecadação total. O total da receita comparado com o
ano passado caiu 4,77%. Vale lembrar que o ano passado nós tivemos a entrada... uma entrada
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grande das operações de crédito, que não tivemos este ano. Então, o que explica essa redução de
R$ 701 milhões para R$ 667 milhões, o fator mais evidente é a não entrada da receita de capital,
porque a receita corrente está conforme a previsão, e até um pouquinho superior, mas a receita
de capital, ela não se concretizou ainda em função do que eu expliquei, das operações de crédito.
Vamos agora falar um pouquinho dos nossos tributos. Falaremos dos principais tributos. O
IPTU, nós arrecadamos R$ 101 milhões, acima do previsto, 2% acima do previsto. O ITBI,
finalmente, ele deslanchou. Ele vinha com aquela recessão de mercado imobiliário, e hoje a
gente verifica que não há mais isso, e o ITBI havia uma previsão de R$ 12 milhões e nós
arrecadamos R$ 14,8 milhões. O ISS, que é o nosso segundo maior tributo no ano, no ano, ele
arrecadou R$ 90 milhões, estava previsto R$ 89 milhões. A receita de serviço chegou a 87% do
previsto. Aí na receita de serviço, nós temos... a grande maioria são as tarifas do Saae, e a gente
percebe que ainda o Saae está com dificuldade. A pandemia ainda reflete muito na arrecadação
do Saae. Então, está abaixo do previsto a arrecadação de serviços, e o grande fator, o grande item
que colabora com isso é a arrecadação do Saae. As transferências correntes é o FPM, o ICMS, o
IPVA. SR. PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL: Mário, em relação ao Saae, quantos por
cento a menos? Você tem esse dado? SR. MÁRIO LUIZ DUARTE ANTUNES: No geral aqui,
são 13% a menos. SR. PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL: Certo. SR. MÁRIO LUIZ
DUARTE ANTUNES: Só que aqui nesse número, Marquinho, não é somente-- SR.
PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL: Dá geral, não dá só o Saae? SR. MÁRIO LUIZ
DUARTE ANTUNES: É, mas o Saae representa 95% desse número. SR. PRESIDENTE
MARQUINHO AMARAL: Tá. SR. MÁRIO LUIZ DUARTE ANTUNES: Então, não vai
variar muito disso, não, tá? Então, são 13%. Mas, volto a falar, a pandemia ainda afeta o
recebimento das tarifas do Saae. O Saae ainda está com dificuldade, diferentemente dos tributos
do município, que a gente percebe que a gente está em uma normalidade, mas as tarifas do Saae
não, ainda não. Voltando nas transferências correntes, falando do ICMS, do IPVA, do FPM, elas
deram um salto bom, né? Nós tínhamos uma previsão de R$ 333 milhões e arrecadamos R$ 404
milhões. Vou falar agora, através dos gráficos, comparando com o ano passado. O IPTU,
comparado com o ano passado, teve um aumento de 1%, 1,17%; o ISS, 4,49%. Lembrando que
os valores do ano passado já estão deflacionados, então nós estamos falamos das mesmas bases.
A receita de serviço, dá uma olhadinha, Marquinho, ela cai, ela está com menos de 2%
comparado com ano passado. Então, nós arrecadamos menos do que o ano passado, e o ano
passado nós também estávamos com a pandemia. Então, é um assunto difícil para o Saae lidar
com isso, porque a arrecadação, ela não está vindo na forma com que o Saae precisa. O FPM
aumentou 22%, chegando a R$ 58 milhões, e o ITBI, olha que maravilha, 61%, saltando de R$ 9
milhões para R$ 15 milhões. As transferências correntes totais, quando você soma ICMS, SUS,
Fundeb, todas as transferências, FPM, elas tiveram um aumento de 2,75%. O ICMS chegou a
quase 30% de aumento comparado ao ano passado, chegando a R$ 148 milhões, e o IPVA, uma
pequena queda de 5,48%. O Fundeb, ele teve um aumento, e isso o nosso presidente da Câmara,
o Roselei Françoso, que é um estudioso da educação, ele já havia comentado comigo, e a gente
evidencia isso nos números, houve um aumento no repasse do Fundeb, chegamos a R$ 67
milhões, comparado com o ano passado é um pouco mais de 20%, tá? O SUS, essa que é a
notícia ruim, houve uma queda de 24% comparado com o ano passado no mesmo período. E o
FNDE manteve-se os R$ 10 milhões, mesmo valor do ano passado. Agora, quando você... Esse
gráfico é um dos mais importantes. O ano passado, em agosto, nós estávamos com uma despesa
empenhada maior, R$ 60 milhões maior do que a receita naquele período. Isso é um indicador
não muito favorável quando você tem essa diferença entre a receita e a despesa. Já... você
verifica agora, em 2021, que eles estão bem próximos, e a gente conseguiu reduzir o total da
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despesa empenhada em 12% e evidenciamos uma queda na arrecadação total da receita de 4%.
Mas esse gráfico, ele é o mais importante da nossa apresentação, porque demonstra a receita e a
despesa no mesmo período. A receita corrente líquida. Quando eu falei sobre a despesa com o
pessoal de R$ 958 milhões, e hoje pela manhã, conversando com o nosso presidente da
audiência, o Marquinho Amaral, nós falamos que no próximo ano a gente deve superar esse R$ 1
bilhão, mesmo porque no orçamento já está previsto isso, orçamento para o próximo ano, mas
nós efetivamente já alcançamos R$ 958 milhões, onde a parte da prefeitura são R$ 919 milhões,
o Saae são R$ 108 milhões, as fundações, R$ 275 milhões, e a Prohab... no caso das fundações é
a Fesc e a Pró-Memória, e a Prohab, R$ 241 mil, e voltando, falando das fundações, R$ 275 mil.
Total de R$ 958 milhões. O resultado primário, que é sempre alguns indicadores que a Lei de
Responsabilidade Fiscal coloca para a gente, tem o resultado primário, o resultado nominal, ele é
positivo, como sempre o foi, desde o início lá da iniciação do prefeito Airton Garcia, quando a
gente... nós já apresentamos, já, no 1º Quadrimestre de 2017. Então, é um resultado importante e
que demonstra, sendo positivo, que o caminho está correto, o caminho é esse mesmo, então ele
está positivo, e, dessa forma, a gente vai controlando as nossas despesas e as nossas receitas. O
resultado nominal, ele tem a ver com a dívida. Nesse caso, ele tem que ir diminuindo, sendo
menor. Então, ele tinha uma meta de menos R$ 19 milhões, e hoje ele está com menos R$ 107
milhões. Então, o resultado nominal, nós vamos falar da dívida nos próximos slides, mas ele
entra... a dívida consolidada, depois ele tem o ativo, tal. Então, quando ele faz essas contas, ele
chega na dívida fiscal líquida, que são R$ 14 milhões. Quando você faz a dívida fiscal líquida lá
em dezembro de 2020, você subtrai com os R$ 14 milhões, na verdade você faz R$ 14 milhões
menos R$ 22 milhões, dá esses menos R$ 107 milhões aí que nós apuramos, que está
demonstrado na tabela. Dívida consolidada líquida é um assunto que o ano passado, ele ficou
muito mais em evidência em função das operações de créditos, mas sempre afirmamos e
reafirmamos que está sob controle, nós temos condições de efetuar e honrar o pagamento das
nossas operações de crédito, e que o percentual de endividamento do município é 24,25%
inferior ao permitido, que é de 120%. Eu sempre falo nas nossas apresentações que até 40%, um
percentual até 40%, é razoável, mesmo tendo uma resolução que permita fazer mais do que isso,
mas até 40% é um número que a gente consegue honrar e não dar uma dificuldade para os
próximos gestores, porque a dívida de longo prazo são as dívidas de mais de 12 meses, são 60,
90 meses, e assim sucessivamente. Então, se a gente endivida, a gente obtém muita operação de
crédito mesmo permitindo até 120%, os gestores no futuro poderão ter dificuldades com relação
a conduzir isso. Então, dessa forma, a gente está muito atento com relação à dívida de longo
prazo. O relatório da gestão fiscal, ele é um resuminho, onde ele fala: a receita corrente líquida é
de R$ 958.382.536,39 milhões com a despesa de pessoal de R$ 424.057.231,56 milhões, que dá
os 44,25%. O limite máximo permitido são R$ 517 milhões, que são 54%, o limite prudencial,
no qual eu mencionei anteriormente, são R$ 491 milhões, e a resolução do Senado Federal, que
dá os 120%, que poderia chegar à uma dívida de R$ 1.150 bilhão, que com certeza nunca nós
teremos isso, pelo menos enquanto a gente estiver à frente da Secretaria Municipal de Fazenda.
Então, dessa forma, presidente Marquinho, essa é a apresentação, e eu estou à disposição para
qualquer tipo de dúvida ou esclarecimento. SR. PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL: Eu
pergunto às pessoas que estão participando se há alguém que gostaria de fazer alguma
intervenção, alguma pergunta, algum comentário ou alguma observação a respeito da fala, que,
para mim, ficou clara, do nosso secretário municipal da Fazenda. Não havendo ninguém mais
que deseja perguntar... Eu só gostaria de solicitar ao senhor, Mário, que, se possível, enviasse à
Comissão de Economia, Finanças e Orçamento cópia desses slides para que nós possamos
publicitar aos vereadores que compõem a Comissão, bem como aos demais vereadores, aos
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demais 18 vereadores da Câmara Municipal, se possível. SR. MÁRIO LUIZ DUARTE
ANTUNES: Mando, sim, vereador Marquinho. Eu disponibilizo isso para a assessoria do senhor
e já mando amanhã pela manhã, sem problema nenhum, para que todos possam acompanhar e,
eventualmente, se tiver alguma dúvida, continuo à disposição. SR. PRESIDENTE
MARQUINHO AMARAL: Pode mandar por e-mail que nós fazemos a impressão e passamos
para cada um dos vereadores. Não havendo mais nada a tratar, eu quero agradecer a presença do
secretário Mário, que, mais uma vez, muito enobrece essa Casa poder recebê-lo. Estivemos por
algumas horas juntos hoje pela manhã tratando do assunto da CPI da Covid, foi um depoimento
bastante esclarecedor e bastante lúcido, claro, cristalino. Eu quero agradecê-lo. E quero também,
Fabiana, agradecer a sua presença, que representa neste ato a Comissão de Planejamento... a
Secretaria de Planejamento e elogiar o seu trabalho. Eu, sempre que tenho oportunidade, tenho
feito isso publicamente, e também na conversa informal que eu tive com o secretário Mário hoje,
eu falei da sua dedicação, da sua competência, do seu envolvimento com as questões do
município. Então, quero publicamente, como presidente da Comissão, e acredito, porque
conheço o pensamento da esmagadora maioria dos vereadores, que é unânime esse sentimento
que eu apresento em nome da Câmara nesse momento. Então, parabéns a vocês pelo trabalho.
Vocês são dois funcionários de carreira da prefeitura, concursados, que ocupam funções
gratificadas, uma diretora, outro secretário, e que engrandecem muito o funcionalismo público
municipal. Eu, como um parceiro do sindicato que tenho sido ao longo desses anos todos e do
funcionalismo público, eu me sinto orgulhoso quando eu vejo funcionários de carreira,
funcionários que prestaram concurso, sendo utilizados, sendo valorizados. E esse governo, do
qual eu não faço parte... porque eu sou um vereador independente, não faço parte da base aliada
na Câmara, mas nós temos que elogiar as coisas boas, e esse governo tem valorizado muito os
funcionários públicos municipais, inclusive nos benefícios anuais no dissídio. O próprio
presidente do sindicato, nas suas entrevistas, o nosso querido Adail Alves de Toledo, ele tem
elogiado as ações do governo Airton Garcia e Edson Ferraz em relação ao funcionalismo. Então,
não tendo mais nada a tratar, eu agradeço e passo ao Mário as palavras para suas considerações
finais. SR. MÁRIO LUIZ DUARTE ANTUNES: Vereador Marquinho, eu só posso agradecer,
né? Eu quero também fazer uma menção à chefe de gabinete, a Paula, que ela está conosco há
alguns meses e ela deu uma visão jurídica ao departamento de Fazenda muito satisfatório e muito
bom, porque nós, técnicos, né... que nem, a minha formação é engenheiro, eu não tenho essa
formação jurídica que, com o trabalho da Paula, veio a acrescentar muito. Então, eu quero
publicamente também falar que o trabalho com que a Paula está desenvolvendo dentro da
Secretaria Municipal de Fazenda, ele é muito positivo para todos nós. Então, desta forma, eu
agradeço a oportunidade, eu agradeço a participação, a todos os servidores da Secretaria
Municipal de Fazenda, à Fabiana, que hoje ela está como diretora do Planejamento, da Secretaria
Municipal de Planejamento, mas é uma peça fundamental para a Secretaria Municipal de
Fazenda. É um trabalho que ela se dedica muito às atividades dela, e ainda ela consegue tempo
para dar suporte para a Secretaria Municipal de Fazenda. Então, eu sou muito grato a todos, e
agradeço a oportunidade e continuo sempre à disposição. Muito obrigada à Câmara Municipal.
SR. PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL: Um abraço a todos. Eu também quero
cumprimentar a Paula, não sabia que ela estava presente. Quero cumprimentar. Eu tive o prazer,
durante algum tempo, de trabalhar com a Paula na Câmara Municipal de São Carlos, ela
trabalhou com o nosso hoje presidente, vereador Roselei, e, além disso eu tenho uma amizade
pessoal com ela e sei da sua dedicação no seu trabalho. A todos, então, o nosso muito obrigado.
Agradecendo à toda a equipe técnica da Câmara municipal de São Carlos, agradecendo a todos
os presentes e também agradecendo o público que nos acompanhou, eu declaro encerrada a
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presente Audiência Pública, que foi de suma importância e transparência para a cidade de São
Carlos. Um abraço a todos.-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
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