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CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Transcrição da 2ª Audiência Pública de 2022, realizada em 23 de fevereiro, às 14h07,
em ambiente virtual, por meio do Sistema de Deliberação Remota da Câmara Municipal de

Campinas

Legenda:

(F) palavra escrita com base na fonética, podendo ter a grafia incorreta

-- interrupção da fala

Aviso:

Nesta  transcrição  utilizam-se  os  nomes  parlamentares  em  substituição  a
menções informais ou incompletas dos nomes dos vereadores.

Foi realizada revisão de concordância verbal e nominal.

A Coordenadoria de Registro Parlamentar e Revisão não se responsabiliza por
eventuais informações incorretas enunciadas pelos oradores.

[início da transcrição]

SR. PRESIDENTE VEREADOR JUSCELINO DA BARBARENSE:  Boa tarde a
todos. Estamos dando início, nesse momento… eu, como presidente da Comissão de
Finanças e Orçamento da Câmara Municipal  de Campinas, convido a população, os
vereadores a participarem da audiência da comissão a realizar-se hoje, 23 de fevereiro
de 2022, às 14h, nesse ambiente virtual.

E dizer… agradecer aqui a presença do nosso secretário de Finanças, Aurílio,
nosso diretor, João Carlos, ao colega vereador Carlinhos Camelô, que nos acompanha,
nos ajuda nessa transmissão.

E informar a todos que para participar... também temos pergunta através do
WhatsApp: (19) 3736-1397, ou pelo  site da Câmara, clicar no  banner que está na
página inicial, para participar com as perguntas que desejarem.

Então, audiência realizada em cumprimento ao artigo 4º, do artigo 9, da Lei
Complementar Federal nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, nos termos do Ato
da Mesa nº 07/20, do Ato da Mesa nº 01/2022, Câmara Municipal de Campinas.

Informo que a audiência é transmitida pela TV Câmara, através da sigla 11.3,
do  canal  4  da  Net,  do  canal  9  da  Vivo  Fibra,  e  com transmissão  simultânea  das
fanpages da TV Câmara Campinas e da Câmara Municipal  de Campinas,  Facebook,
streaming, no site: campinas.sp.leg.br, e no canal TV Câmara Campinas no YouTube.

Esclareço  à  população  que  poderá  participar  da  audiência  através  do  link
disponível na capa do site: www.campinas.sp.leg.br e pelo WhatsApp, cujo número já
informei. E no início da audiência, os vereadores poderão participar de forma com o
ato da mesa.

Declaro aberta a audiência, e peço ao nosso presidente... o nosso secretário
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Aurílio, que faça a sua abertura, os seus cumprimentos. Por favor, secretário.

Está sem som, secretário.

SR. AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO: Alô. Está me ouvindo?

SR.  PRESIDENTE VEREADOR JUSCELINO DA BARBARENSE:  Agora  sim.
Agora estou ouvindo.

SR. AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO: Tá, desculpe.

Queria  primeiro  cumprimentar  o  presidente,  o  vereador  Juscelino  da
Barbarense,  e  em seu  nome cumprimentar  todos  os  vereadores  da  Câmara,  mas
destacar a presença do vereador Carlinhos Camelô, que muito nos honra com a sua
participação nessa audiência pública; o diretor, João Carlos, diretor do Departamento
de Contabilidade me acompanha e me dá o apoio aqui nessa audiência  pública; e
queria cumprimentar também todos os expectadores da TV Câmara e das redes sociais
que nos acompanham.

Nós vamos fazer  a audiência  pública para apresentar  aqui  os resultados do
primeiro… do terceiro quadrimestre, em atendimento ao artigo 4º… do parágrafo 4º,
do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que o Executivo, ao final de
cada  quadrimestre,  deve  apresentar  ao  Legislativo,  os  resultados  das  metas…  do
cumprimento das metas inflacionárias naquele quadrimestre.

O João pode disponibilizar a apresentação, João? 

Então, estão todos vendo aí a…? Pode passar, João. Pode ir direto já para a
segunda… para a terceira… isso. 

Bom, nós vamos falar da receita e das despesas e dos resultados das dívidas e
limites.  No que diz  respeito  a receita  consolidada,  nós  tivemos um resultado  de…
passamos de… um crescimento de 3,6% das receitas totais, um crescimento real... um
crescimento nominal de 14%, sendo que na receita corrente houve um crescimento de
8,2[%]. Mas, então, em função da inflação de 10%... dez ponto alguma coisa, foi uma
queda de 1,7[%] em termos reais e na receita intra-orçamentária teve um grande
crescimento e na receita de capital uma queda.

Pode passar, João.

Com isso a gente… das receitas correntes, a gente pode observar que houve um
crescimento real de praticamente todas as receitas, a não ser do imposto de renda
retido na fonte, mas, em que pese isso, essa queda acabou puxando a variação real
para torná-la negativa em 1,7[%].

Pode passar, João.

Nas transferências correntes também houve uma queda de 2,4[%]; tanto nas
transferências da União foi a  grande queda com destaque para as transferências dos
recursos SUS — queria cumprimentar o vereador Cecílio Santos, que acaba de entrar
na nossa sessão, na nossa audiência —, o SUS, o ano passado repassou, em relação a
2020 repassou menos recursos, repassou [R$] 13,2 milhões a menos… desculpe, teve
uma queda 13,2[%] do ano passado em relação a este ano, que ele passou [R$] 21,5
milhões a menos para a Prefeitura em 2021 em relação a 2020.
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Pode passar, João. 

Nas receitas de capital, nós tivemos uma queda de 77%... 77,6[%], uma queda
real, 75% nominal porque nós tivemos nas receitas de capital  em 2020,  [R$] 166
milhões e em 2021 só [R$] 41 milhões, principalmente por causa das transferências de
capital que foram muito menores, no ano anterior foram [R$] 55 milhões e em 2021 só
[R$] 12 milhões.

Pode passar, João. 

Sobre a receita prevista e  a receita realizada, em que pese ter havido aquela
pequena queda real  de receitas,  em relação à previsão  houve um crescimento de
8,7%...  desculpe,  7,8(F)%, nós  atingimos  100% e  superamos  a  previsão,  mas  a
previsão inicial com destaque para as receitas de capital  que atingiram só 68% do
previsto, tínhamos previsto uma receita de capital de praticamente [R$] 60 milhões e
só ficamos com 40 … [R$] 41,1 milhões.

Pode passar, João. 

No que diz  respeito às despesas, a gente tem nas despesas totais,  entre a
orçada, a empenhada, liquidada e paga, foram orçados despesa de [R$] 6,498 bilhões
e depois de empenhada e liquidada foi pago  [R$] 6,058 bilhões, isso significa que
houve o pagamento de 97,6[sic]% da receita liquidada, e da liquidação de 95% da
receita  empenhada,  e  da  receita  empenhada  foi  102[sic]% em relação  à  receita
inicialmente orçada.

Pode passar, João.

Das despesas correntes, o maior destaque é a despesa com pessoal e encargos
que passou de  [R$] 2,688 bilhões  para  [R$] 2,844,  um crescimento  de  [R$] 156
milhões, ou 5,8%, mas, se colocada a inflação, teve uma redução de 3,9%.

Pode passar, João.

Em  relação  especificamente ao  terceiro  quadrimestre,  uma  síntese  das
despesas totais. A dotação inicial era [R$] 6,498 bilhões; a dotação final foi [R$] 7,154
bilhões;  as  despesas  empenhadas,  [R$] 6,500  [bilhões];  a  liquidada  [R$] 6,100
[bilhões]; e as despesas pagas, [R$] 6,058 [bilhões].

Pode passar, João.

Aqui,  juntando  todos  os  entes,  desagregando  todos  os  entes,  primeiro  a
Prefeitura, depois o Camprev,  a Rede Mário Gatti, Setec, Fundação João(F) Pedro de
Oliveira, Fumec e a Câmara. Então você tem quanto era de restos a pagar em cada
ente em 2020, passou para 2021 [R$] 425 milhões, sendo que foram pagos [R$] 380
milhões, foram cancelados [R$] 38 milhões e ainda ficou um saldo a pagar de [R$] 7
milhões; em 2021, foram inscritos em dívida ativa [R$] 452 milhões e esse é o total…
o saldo total a pagar, portanto, então é um mais o outro, mais o saldo do ano passado,
então dá [R$] 549,1[sic] milhões que passa para 2022 como restos a pagar.

Pode passar, João.

Diz  respeito  ao  resultado  da  dívida  e  limites.  A  gente  tem,  no  balanço
orçamentário de 2021, um total de receitas de  [R$] 6.999,9 milhões; as receitas de
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seis bilhões… receitas correntes, né? De [R$] 6,958 bilhões; as receitas de capital [R$]
41 [milhões]; as despesas de [R$] 6,500 bilhões, ou seja, as despesas foram 93% das
receitas, o que gerou um superavit de [R$] 489,1 milhões.

Pode passar, João.

Eu só queria destacar que esse… desde de 2013, a Prefeitura teve deficits em
todos  os  anos  e  em  2021  foi  o  primeiro  ano,  depois  de  quase  10  anos,  que  a
Prefeitura... que o município fecha o exercício com esse superavit.

Então aqui é uma síntese disso também que a gente mostra que o resultado
primário foi de [R$] 588 milhões, sendo que a meta era um resultado primário de [R$]
78[sic] milhões,  portanto,  superamos  em  muito  a  meta  estabelecida  na  Lei  de
Diretrizes Orçamentárias de 2021.

Pode passar, João.

Quanto aos limites da RCL de pessoal, nós tivemos um gasto com pessoal de
31,9%, portanto, abaixo do limite de alerta e do limite prudencial.

Pode passar, João.

Também atingimos, estamos de acordo com a lei.

Quanto  as  despesas  com  educação,  nós  atingimos  25,22%  da  receita  de
impostos com as despesas empenhadas; e das despesas aplicadas em saúde foram
24,98[sic]% da receita de impostos, o limite era 25% para o ensino e 17% para a
saúde.

Pode passar, João.

Nos limites constitucionais então da dívida pública, a gente pode observar que a
gente  tinha  uma  dívida  consolidada  de  [R$] 2,212  bilhões,  passou  a  [R$] 2,300
bilhões, mas, na verdade, a dívida consolidada líquida, quando a gente vê todas as
deduções, a dívida consolidada líquida passou de  [R$] 2,100[sic] bilhões para  [R$]
1,545 bilhão. Pela resolução do Senado, a gente pode ter até 120% de endividamento
em relação à receita corrente líquida e nós estamos caindo de 36% para 26%, o que é
uma condição muito confortável,  teve uma redução de quase  [R$] 500 milhões no
endividamento líquido da Prefeitura… do município.

Pode passar, João.

Então esse era o nosso objetivo de apresentar as metas inflacionárias, todas as
metas foram atingidas no que diz respeito aos parâmetros legais da Constituição e da
resolução  do  Senado,  no  caso,  da  Resolução  42,  do  Senado,  quanto  ao  limite  de
endividamento e da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Muito obrigado, presidente, muito obrigado, vereadores. Estamos à disposição
para esclarecer alguma dúvida.

SR.  PRESIDENTE  VEREADOR  JUSCELINO  DA  BARBARENSE:  Obrigado,
secretário, pela apresentação dos números, parabenizar o seu trabalho que foi feito, o
senhor  está de parabéns,  um resultado excelente  ao meu ponto de vista,  como o
senhor mesmo disse um resultado positivo depois de anos e anos negativo.
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E passar a palavra ao nosso… E agradecer também a presença do membro da
comissão, o vereador Cecílio Santos, e passar a palavra aos vereadores.

Vereador Cecílio Santos, tem a palavra.

SR.  VEREADOR  CECÍLIO  SANTOS:  Obrigado,  vereador  Juscelino  da
Barbarense,  boa  tarde;  boa  tarde,  secretário;  cumprimento  também  a  equipe  do
secretário.

Em relação a estes restos a pagar, secretário, o senhor pudesse explicitar no...
quais são os maiores contratos, assim… estratificar um pouco mais, por gentileza.

E a outra questão é em relação [falha na transmissão] Sistema Único de Saúde,
claro que a gente teve em relação à covid, no primeiro ano, teve um repasse maior,
não é? E depois caiu. Eu queria entender se de fato é em relação a esses recursos
destinados para a covid ou também tem aí um… caíram os repasses específicos do
Sistema Único de Saúde pelo Governo Federal?

SR. AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO: Vereador  Cecílio  Santos, obrigado
pelas perguntas.

Bom, das duas questões, quanto ao restos a pagar, via de regra, o maior limite
que... o maior volume de restos a pagar é da Educação porque conta como gasto na
Educação os valores que sejam liquidados até 31 de janeiro, e como a contabilidade
fecha dia 31 de dezembro, você... a gente passa o mês de janeiro ainda liquidando
muitos pagamentos para a Educação que vão contar para os 25%, mas que são restos
a pagar contabilmente falando.

Então, cerca de duzentos e poucos milhões são da Educação, que esse ano, por
conta da pandemia e por conta da ausência de alunos e dos gastos da Prefeitura, teve
até dificuldade de realizar e de receber, principalmente receber todos os produtos que
foram adquiridos, então muitas das compras que foram feitas no ano passado, em
2021, elas só foram entregues, portanto, a nota, o empenho só foi liquidado e pago
em 2022 — agora em janeiro —, então, em função disso que a gente teve que… e que
passa esse volume grande, considerável de restos a pagar.

A  outra  pergunta,  sobre  o  SUS.  Esse  ano...  Bom,  o  ano  passado  houve  a
transferência de recursos… em 2020, houve a transferência de recursos específicos
para combate à covid e em 2022… 2021, desculpe, não houve nenhuma transferência
específica para a covid especial, o que o governo federal fez foi fazer o credenciamento
de leitos SUS no conjunto de  recursos SUS  quando havia a ampliação e, depois de
solicitar  o  credenciamento,  depois  de  vários  meses  de  análise,  eles  credenciavam
aquele leito, mas a grande redução só é justificada principalmente por isso.

Não sei se eu expliquei a contento.

SR. VEREADOR CECÍLIO SANTOS: Sim. Sim. Obrigado, secretário.

Eu  só,  vereador  Juscelino  da  Barbarense,  por  gentileza, se  puder  nos
encaminhar  a  apresentação  –  eu  não  acessei  o  e-mail  oficial,  não  sei  se  foi
encaminhado  –  mas,  se  não  foi,  peço,  por  gentileza,  que  nos  encaminhe  a
apresentação, por favor.
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SR. PRESIDENTE VEREADOR JUSCELINO DA BARBARENSE: Ok, vereador
Cecílio Santos. Eu vou pedir para encaminhar no celular, já te envio. Ok?

Agora, vereador Carlinhos Camelô, gostaria de fazer um comentário? Vereador
Carlinhos Camelô saiu?

Não temos nenhuma pergunta por enquanto? Não temos pergunta.

Então, acredito que tem… João Carlos, gostaria  de falar  alguma coisa,  João
Carlos?

SR. JOÃO CARLOS RIBEIRO DA SILVA: Boa tarde, presidente; boa tarde,
vereador Cecílio Santos.

Só agradecer a presença, o secretário já explicou com detalhes até a questão
do restos a pagar, de fato, a Educação representa 67% do restos a pagar do município
e… Não, e a gente está à disposição, se precisar de algum dado, estamos à disposição
aqui. Ok?

SR. PRESIDENTE VEREADOR JUSCELINO DA BARBARENSE: O som estava
um pouco baixo aqui, mas… eu não consegui entender muito bem. Mas, é o seguinte,
tem  mais  alguma  coisa?  Vereador  Cecílio  Santos,  gostaria  de  fazer  mais  algum
comentário? Ok?

Então, declaro encerrada essa audiência. E dizer a vocês que às 16h30 teremos
uma nova audiência pública hoje também com o secretário. Então, obrigado a todos.
Parabéns à equipe do secretário, sua equipe que mostra um trabalho excelente.

Muito obrigado a todos. Uma boa tarde.

– Audiência encerrada às 14 horas e 28 minutos.

[fim da transcrição]

 Juscelino da Barbarense

PRESIDENTE
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