CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

ATA DA 14a AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 2021

Às 9h34 do dia 19 de novembro de 2021, no Auditório Vereador José Nantala
Bádue da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, localizada à Praça
Hafiz Abi Chedid, 125, teve início a 148 audiência pública do corrente exercício,
convocada pelo Edital n° 160/2021, para debates com a população acerca do
PROJETO DE LEI N° 71/2021, de autoria do prefeito Jesus Adib Abi Chedid, que
dispõe sobre a alteração do inciso I do art. 19 da Lei n° 4.788, de 23 de junho de
2021. (A referida lei dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de
2022. A alteração visa aumentar de 7,5% para 12,5% o limite percentual de
abertura de créditos adicionais suplementares, por decreto do Poder Executivo). Os
trabalhos foram presididos pela vereadora Fabiana Alessandri, que inicialmente
cumprimentou e registrou a presença das vereadoras Rita Leme e Gislene
Cristiane Buena, presidente da Casa, dos vereadores Marco Antonio Marcolino e
Sidiney Guedes, e dos senhores Luciano Aparecido de Lima, Secretário Municipal
de Finanças, e Mauro Aparecido Garcia Banhos, Chefe de Divisão de Assuntos
Parlamentares. Também cumprimentou os que acompanhavam a audiência pela
internet e os servidores da Casa. Dando início aos trabalhos, a presidente Fabiana
Alessandri pediu ao secretário Luciano que explanasse sobre a necessidade de
aumentar o percentual a que se refere o projeto e os critérios adotados para o
cálculo. Citou que com o aumento do percentual serão cerca de 32 milhões a mais
para abertura de créditos adicionais suplementares. O secretário Luciano
cumprimentou os presentes e em seguida explicou que a alteração proposta se faz
necessária devido à alta da inflação que vem afetando todos os setores da
economia do país, citando como exemplo o custo dos combustíveis, dos alimentos,
dos materiais para obras e da prestação de serviços. Ao mencionar que essa
defasagem do Orçamento é muito prejudicial, lembrou a impossibilidade de
aumento salarial dos servidores nos últimos dois anos por conta da Lei
Complementar Federal n° 173, de 2020, proibição essa que vigorará até 31 de
dezembro do corrente ano. Acrescentou que essa questão vem sendo estudada
pela Administração para que, dentro das possibilidades, se concretize em 2022.
Destacou que o aumento do índice de Participação dos Municípios possibilitou a
contratação de novos serviços e a implementação de tecnologias, no entanto tais
contratos são corrigidos por índices que também se elevaram bastante, como o
IGPM e o IPCA, situação que afetou os índices considerados quando da
elaboração da Peça Orçamentária. Explicou que a Selic também tem que ser
considerada, uma vez que regula a taxa básica de juros da economia e reflete nos
custos previstos pela Administração. Ao afirmar que o percentual em questão dará
margem de segurança para as suplementações e que talvez nem seja utilizado em
sua totalidade, explicou que há previsão de 13% para a inflação acumulada em
doze meses. Disse que há a preocupação quanto ao percentual de 7,5% não ser
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suficiente para a manutenção dos serviços públicos e o atendimento das demandas
da comunidade de forma qualitativa como vem sendo feito até o momento.
Mencionou que o Tribunal de Contas do Estado considera que o índice da inflação
seria o percentual-chave para fazer as alterações orçamentárias e que, caso
necessário, verificado posterirormente que a inflação reduziu, o percentual poderá
ser reduzido também nas próximas leis orçamentárias. Lembrando que em abril de
2022 será elaborada a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023, disse que na
ocasião o cenário econômico será analisado para se definir um novo percentual. O
vereador Marcolino pediu ao secretário para explicar por que existe a
suplementação e qual a abrangência em relação às pastas, e a exceção referente
à Saúde e à Educação. Disse que, embora os números assustem, eles estão
contemplados no próprio Orçamento Municipal. O secretário Luciano explicou que
a suplementação está prevista no artigo 43 da Lei n° 4.320, de 1964, que trata das
suplementações por excesso de arrecadação e superávit. Citou que há também os
créditos extraordinários, abertos em casos de calamidade, o que não foi o caso de
Bragança que decretou situação de emergência em relação à pandemia. Disse que
esses créditos surgem da necessidade de renovação de contratos, novas
contratações e modernização dos serviços. Explicou que após avaliação dos
secretários algumas dotações são transferidas para outras rubricas, que é o caso
de serviços de terceiros e material de consumo, para cobrir custos gerados pela
inflação. Detalhou que a exceção é para os recursos da Educação e da Saúde que
são vinculados, ou seja, os remanejamentos são feitos apenas dentro da própria
rubrica dessas secretarias. Reafirmou a necessidade de suplementação para
atender o Plano de Governo e as demandas que surgem no dia a dia, muitas delas
encaminhadas pelos próprios vereadores. O vereador Marcolino comentou que
não está disposto em lei o percentual para suplementação, apesar de ele já ter
ouvido falar em vinte por cento. Referindo-se à participação dele em governo de
tempos atrás, disse ter trabalhado com "zero por cento" para suplementação e por
isso sabe da dificuldade e do "engessamento" que a administração pública enfrenta
com uma inflação acima de dois dígitos. Falando sobre prazos do trâmite quando
se faz necessário suplementar alguma rubrica, considerou importante que o
Executivo tenha um percentual que possibilite a execução orçamentária de forma
mais ágil. Citou, como exemplo, o reflexo da alta da inflação nas despesas do
Executivo referentes a contratos de aluguel. Referindo-se à influência da alta da
inflação em todos os setores da economia, opinou que não se trata de falta de
planejamento e que na LDO constou o percentual de 7,5% porque não se tinha
como prever o quanto a inflação aumentaria. Considerou que a proposta do projeto
não é ilegal, é uma questão contábil e de mérito. A vereadora Fabiana disse ter
participado tempos atrás da deliberação de "zero por cento" para suplementação,
conforme citado pelo vereador Marcolino. Esclareceu que naquela oportunidade a
administração que estava em andamento foi afastada, situação que levou a
Câmara a se precaver, uma vez que não se conhecia o Prefeito que assumiria e
nem o seu Plano de Governo. Destacou que agora a situação é completamente
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diferente, haja vista que o prefeito Jesus vem fazendo uma administração séria
com o dinheiro do contribuinte. O secretário Luciano falou sobre os referenciais
econômicos utilizados na administração pública, citando que quando a peça
orçamentária foi elaborada a inflação estava em patamares bem mais baixos, bem
diferente do 1,25% registrado em outubro último e dos 10,67% acumulados nos
últimos doze meses. Reafirmou que o percentual ora em discussão é uma
precaução para a Administração poder honrar todas as demandas da sociedade
bragantina. Destacando que as rubricas não serão alteradas, apenas os valores a
elas destinados em razão de fatores econômicos, citou como exemplo a grande
valorização do dólar de janeiro de 1995 até o momento. Sobre acompanhamento
de índices relacionados à economia, citou o Boletim Focus e Copom, esclarecendo
que a taxa Selic está em 7,75%, com previsão de que encerre 2021 em 9,25%.
Ressaltou que o consumidor e a administração pública são prejudicados com a
atual inflação descontrolada. Citando novamente que o percentual da inflação é
considerado pelo Tribunal de Contas como suficiente para a suplementação, disse
que muitos municípios optam por vinte, vinte e cinco e até cinquenta por cento. Ao
afirmar que o prefeito Jesus e equipe trabalham o mais próximo possível da
realidade, verificando sempre a necessidade ou não de suplementação, disse que
talvez nem seja utilizado todo o percentual ora solicitado. O vereador Marcos
Roberto teve sua presença registrada e em seguida falou sobre o aumento de 12%
no Orçamento Municipal para 2022 em relação ao ano anterior e o fato de os
secretários municipais fazerem projeções para continuidade dos serviços e obras,
se for o caso. O secretário Luciano lembrou que na elaboração do Orçamento
também são considerados contratos que permanecerão vigentes e as despesas
contínuas. Avaliou que o município estaria "fora da curva", ou seja, os recursos
obtidos pelo deputado Edmir Chedid e pelos vereadores muitas vezes demandam
contrapartidas que não constam no Orçamento. Lembrando que há também as
necessidades que surgem diariamente, destacou que o atendimento dessas
demandas depende de planejamento. O vereador Marcos Roberto citou recursos
provenientes de superávit e, referindo-se à alta constante da inflação, considerou
importante tal registro para não caracterizar falta de planejamento por ocasião do
envio da LDO para a apreciação da Casa. Disse ser importante o Executivo ter
condição de remanejamento de recursos de uma rubrica para outra quando surgem
imprevistos, lembrando que a área da saúde teve aumento expressivo de gastos no
enfrentamento da pandemia da Covid-19. O secretário Luciano explicou de que
forma se chega à estimativa da Receita e à fixação das Despesas no Orçamento
Municipal, detalhando que com tais procedimentos se apura a Receita Líquida que
contempla inclusive os valores repassados para a Câmara Municipal, sendo
possível também suplementá-los caso necessário. Destacou novamente o
empenho da Administração e dos vereadores na obtenção de emendas
parlamentares e lembrou que pelo quinto ano consecutivo o município tem
aumento do índice do Fundo de Participação dos Municípios. Disse haver na
Prefeitura cinco núcleos de auditoria que fazem a verificação das inúmeras
ATA DA 14a AUDIÊNCIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2021

315

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

atividades previstas no Código Tributário Nacional e Municipal, informando que
vem sendo criado outro núcleo que cuidará apenas do Índice de Participação do
Município. Falou também de recursos da Dívida Ativa oriundos de empresas que
perderam demandas judiciais contra a Prefeitura, as quais poderão quitar ou
parcelar o débito a partir do Programa de Recuperação Fiscal (Refis) aprovado
recentemente pela Casa. Explicou de que forma se apura o superávit,
mencionando que financiamentos e precatórios também fazem parte desse cálculo.
Citou que ainda há valores a receber do Finisa, referente ao empréstimo de 20
milhões para reforma de dois museus, aquisição de máquinas, equipamentos e
veículos, construção dos centros de atendimento, da mulher e da criança, bem
como o centro de zoonoses. Ao mencionar que atualmente são sete fontes de
renda, além daquela referente a emendas parlamentares, e uma infinidade de
códigos de aplicação, informou que a ideia do Tesouro Nacional é unificar toda
essa codificação, o que deixará o Orçamento ainda mais "amarrado", sendo,
portanto, importante essa margem de suplementação ora em discussão. O
vereador Marcos Roberto considerou necessário intensificar a fiscalização,
principalmente no que diz respeito a empreendimentos irregulares, como obras,
loteamentos e parcelamentos de solo, que não recolhem os impostos devidos e
acabam gerando despesas para o município com futuras demandas por escolas,
postos de saúde e pavimentação, entre outros. O secretário Luciano concordou
com o vereador e, referindo-se à importância de investimentos na área de auditoria,
falou sobre a atuação dos fiscais e dos auditores de tributos e citou a base de
dados dessa fiscalização. Acrescentou que também são feitos in loco o
levantamento de condomínios e destacou a importância da inteligência fiscal na
fiscalização. Lembrou a realização do georreferenciamento e o que essa
fiscalização gerou em termos de IPTU para o município. Registrou também que o
Refis de 2017 arrecadou 18 milhões de reais e o de 2019, 34 milhões de reais,
ressaltando que 48% dos contribuintes fizeram o procedimento pelo sistema online. Informou que a partir de janeiro de 2022 o contribuinte poderá utilizar o
aplicativo do sistema da Prefeitura, via web, e que os débitos de execução fiscal
também poderão ser parcelados via on-line. Destacou que tudo isso representa
recursos, no entanto não há como prever com exatidão o montante a ser
arrecadado. Explicou que os serviços passíveis de tributação já constam no Código
Tributário, ou seja, 40 atividades e 198 subatividades, situação que demanda uma
verificação geral em relação aos pequenos contribuintes e, a exemplo do que é
feito nas esferas federal e estadual, uma verificação específica, ordenada e
demandada para os maiores contribuintes. Falou sobre publicação de edital
relacionando empresas omissas em relação ao ICMS, comentando que esse
controle auxilia o Estado na arrecadação e, consequentemente, o Município, uma
vez que também aumenta os recursos recebidos do Fundo de Participação dos
Municípios. A vereadora Fabiana agradeceu ao secretário Luciano a presença e os
esclarecimentos, e aos colegas vereadores a participação. Registrou que o projeto
ora em análise será apreciado em sessão extraordinária no dia 22 de novembro,
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segunda-feira, às 9h30. Durante a audiência foi registrada a presença das
vereadoras Camila Marino da Saúde e Missionária Pokaia e dos vereadores Ismael
Brasilino, Jocimar Scotti e Natanael Ananias. Sem outras manifestações, os
trabalho
ora
encerrados às 10h26. De tudo o que houve, eu,
/
Thereza Paula de Moraes Lugli, Assistente de 9estão
Legislativa A, lavrei a presente ata, revisada por Nio,AuL,f-jMarcelo Martins, Especialista em Gestão Legislativa, que, lida e considerada
conforme, vai assinada pela presidente da audiência. Para constar, assessoraram
os trabalhos os servidores Thereza Paula de Moraes Lugli, do Departamento
Legislativo, e Jaqueline Montoya Mariano, do Departamento de Comunicação
Institucional. Casa do Poder Legislativo, 22 de novembro de 2021.

'PAO,Arà1,":,
FA N ALESSANDRI
Presidente da audiência pública

ATA DA 14a AUDIÊNCIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2021

5/5

