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NOTA OFICIAL
ESCLARECIMENTOS SOBRE RESULTADOS DO DECRETO MUNICIPAL
Nº 3.712/2015 DE 21/05/2015 – CONTENÇÃO DE DESPESAS.

No dia 19/10/2015, na Câmara Municipal de Presidente Epitácio, por ocasião da
sessão ordinária ocorrida naquela data, atendendo à convocação do Presidente
daquela Casa de Leis, estiveram presentes os representantes do Poder Executivo, Sr.
Francisco dos Santos Neto, Secretário de Administração, Valéria Gomes Palharini,
Secretária de Negócios Jurídicos e Agnaldo Oliveira de Jesus, Secretário de Finanças,
oportunidade em que puderam apresentar aos senhores vereadores, ao público
presente e aos internautas conectados no site da Câmara Municipal os esforços e/ou
resultados concretos das medidas de contenção de despesas da Prefeitura decretadas
pelo Prefeito, Sr. Sidnei Caio da Silva Junqueira, no dia 21/05/2015, por meio do
Decreto Nº 3.712/2015. A explanação foi iniciada por dados que representam o grande
esforço e comprometimento da equipe de governo com a situação de dificuldades
vivenciadas por praticamente todos os municípios brasileiros em face à crise
econômica que se estabeleceu no país que consiste na redução da emissão de Notas
de Empenhos (Autorização de compras), a partir do mês de Junho/2015, conforme a
demonstração a seguir:

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL MENSAL 2015 – RECURSO PRÓPRIO

MÊS
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO

RECEITA
4.164.389,00
(¹) 5.001.994,00
(²) 5.219.669,00
3.820.443,00
(³) 8.284.577,00

DESPESA EMPENHADA
7.269.665,00
3.702.101,00
3.555.184,00
3.491.073,00
(*) 4.176.761,00

(¹) R$ 2.370.167,41 (²)R$ 618.050,45 (³) R$ 4.248.233,33 = verba c/ aplicação exclusiva em
projetos autorizados no TAC da compensação CESP (*) R$ 408.590,97 = Empenhos p/
aplicação exclusiva em projetos autorizados no TAC da compensação CESP .
Na sequência foram informados dados referentes às despesas realizadas
correspondentes a aproximadamente 1/3 (um terço) do total das despesas diretas da
prefeitura, representando um extrato do grande empenho e até mesmo sacrifício na
gestão das contas públicas, estando incluídas as despesas com combustíveis, telefone,
energia, fretamentos, locação de veículos, entre outros, o que resultou numa redução
média mensal do período (quadrimestre Junho a setembro/2015) de aproximadamente
R$ 200.000,00; sendo afirmado que, com base neste valor, a equipe da administração
pública municipal vem conseguindo reduzir as despesas em aproximadamente R$
600.000,00 a cada mês, a partir da edição do referido decreto. A tabela a seguir ilustra
o resumo da situação informada:
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COMPARATIVO DE DESPESAS (R$) – MAIO/2015 X QUADRIMESTRE PÓS DECRETO
DESPESAS
TOTAL

MAIO

JUNHO

%DIF.
JUN/MAI

JULHO

%DIF.
JUL/MAI

AGOSTO

%DIF.
AGO/MAI

SETEMBRO

%DIF.
SET/MAI

1.307.959,28 1.137.039,21 -13,07 1.086.832,08 -16,91 1.115.082,98 -14,75 1.067.906,73 -18,35

MÉDIA
%DIF.
QUADRIM . MÉD/QUAD.
1.101.715,25

-15,77

RESULTADO DESPESAS DE MAIO: R$ 1.307.959,28 – MÉDIA DAS DESPESAS DO QUADRIMESTRE: R$ 1.101.715,25 = R$ 206.244,03

Numa atitude de transparência e espírito público, não foram suprimidas informações
em relação a certas contas que, até o presente momento ainda não se conseguiu o
objetivo da redução, dentre as quais as despesas decorrente do consumo de água e de
iluminação pública.
Ao longo e após a prestação destas informações, os vereadores José Carlos Botelho
Tedesco (Alemão Tedesco) e Luiz Tiago da Silva Júnior (Juninho do Rap)
apresentaram suas dúvidas e até fizerem questionamentos relativos ao assunto em
pauta e também relacionados com a dívida atual da Prefeitura com fornecedores,
sendo devidamente esclarecidos pelos representantes do executivo municipal.
Também o vereador Paulo Fernando Cavalcante (Paulinho da Vila Palmira) fez uso da
palavra para questionar se estaria havendo prejuízo no atendimento à população em
função das medidas de contenção, em especial a redução do horário de atendimento
do público em algumas repartições públicas, sendo esclarecido que não está havendo
prejuízo uma vez que os serviços essenciais não sofreram alteração, tais como limpeza
pública, cemitério, Estratégias da Saúde da Família – ESF, bem como a rede de ensino
e educação municipal.
Por fim, o Secretário de Administração, Sr. Francisco dos Santos Neto, no ensejo da
oportunidade ofertada, diante da necessidade do devido esclarecimento de forma que
todos possam estar em mesma sintonia com as dificuldades enfrentadas pelo
município de Presidente Epitácio, discorreu sobre a situação da Prefeitura em relação
às entradas de Receitas Líquidas Correntes - RCL, apresentando dados comparativos
dos anos 2013, 2014 e 2015, num primeiro momento, considerando os valores
decorrentes de Plano de Investimento - PI com a SABESP e de Termo de Ajustamento
de Conduta – TAC com a CESP/Promotoria do Meio Ambiente e, em seguida
considerando apenas as receitas caracterizadas como recursos próprios, conforme
demonstração abaixo:

SITUAÇÃO COM PI SABESP E TAC CESP/PROMOTORIA

2013

31/12/2012

31/12/2013

Receita Corrente Liquida (¹) 64.081.262,06 (²) 73.046.595,15

2014

31/12/2013

31/12/2014

Receita Corrente Liquida (²) 73.046.595,15 (³) 81.511.734,34

2015

31/12/2014

(*) 30/09/2015

Receita Corrente Liquida (³) 81.511.734,34 (4) 85.210.537,58

Evolução

%

8.965.333,09 13,99%
Evolução

%

8.465.139,19 11,59%
Evolução

%

3.698.803,24
4

4,54%

(¹) PI SABESP = R$ 3.000.000,00 / (²) PI SABESP = R$ 1.500.000,00 / (³) TAC CESP = R$ 2.025.085,73 / ( ) TAC CESP
= R$ 8.496.633,86 / (*) Somatório dos valores dos últimos 12 meses – Outubro/2014 a Setembro/2015.
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SITUAÇÃO SEM PI SABESP E TAC CESP/PROMOTORIA
2013

31/12/2012

31/12/2013

61.081.262,06

71.546.595,15

31/12/2013

31/12/2014

Receita Corrente Liquida

71.546.595,15

79.486.648,61

2015

31/12/2014
79.486.648,61

(*)30/09/2015
76.713.903,72

Receita Corrente Liquida

2014

Receita Corrente Liquida

Evolução

%

10.465.333,09 17,13%
Evolução

%

7.940.053,46 11,10%
Evolução

%

-2.772.744,89 -3,49%
(*) Somatório dos valores dos últimos 12 meses – Outubro/2014 a Setembro/2015.

Diante dos dados informados, o Secretário Francisco dos Santos Neto concluiu a
explanação, lembrando que, considerando-se a inflação deste ano de 2015,
amplamente divulgada nos últimos dias que está em 7,5% sobre o montante da RCL do
ano de 2.014, se verifica mais uma defasagem na RCL de 2.015 no valor de R$
5.961.498,66, totalizando portanto um déficit total de R$ 8.734.243,55. Caso não fosse
esta defasagem demonstrada, tais valores seriam suficientes para que a administração
municipal pudesse ter concedido o reajuste dos servidores públicos municipais em
Maio/2015 e estar com suas contas em dias com os fornecedores.
Presidente Epitácio – SP, 22 de Outubro de 2.015.
Francisco dos Santos Neto
Secretário Municipal de Administração
Agnaldo Oliveira de Jesus
Secretário de finanças
Valéria Gomes Palharine
Secretária de Negócios Jurídicos

