
CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU  
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO 1º 
QUADRIMESTRE DE 2009.  

 
  1.  INTRODUÇÃO 
 Em cumprimento ao disposto no § 4º do artigo 9º e ao parágrafo único do artigo 
48 da Lei Complementar nº 101/00, foi realizada no dia 29 de maio de 2009, a partir 
das 9:00 horas, no Plenário da Câmara Municipal de Bauru,  audiência pública 
previamente convocada para esse fim, conforme publicação no Diário Oficial do 
Município de 21 de maio de 2009, pág. 20,   observando-se a seguinte  pauta: às 9:00 
horas:  PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, com os seguintes assuntos: 1. 
Análise e avaliação do relatório de gestão fiscal referente ao 1º quadrimestre de 2009; 2. 
situação da dívida federalizada e uma possível redefinição da mesma, se comparada 
com os juros cobrados das administrações estaduais; 3. comparativo da evolução da 
receita municipal nos três últimos exercícios; e 4. viabilização possível para os gastos 
com inativos da educação municipal, da área de magistério, onerem os recursos 
previstos na Constituição Federal para esse fim.  
 
Os demais órgãos da administração municipal, por seus representantes presentes na 
audiência, adiante nomeados: DAE – Departamento de Água e Esgoto, diretor 
financeiro Sr Walker Hojas Petinuci; EMDURB – Empresa Municipal do 
Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru o contador João Fascin; a FUNPREV - 
Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru, a 
presidenta Elaine Aparecida Sementille e o economista Varlino Mariano de Souza; a 
COHAB – Companhia Habitacional de Bauru, por Rosângela Terezinha Valino  e a 
Câmara Municipal de Bauru por Irineu Azevedo Bastos, exceto a COHAB, 
encaminharam  o balancete de seus respectivos órgãos, do 2º quadrimestre de 2008 (mês 
de agosto) ou relatório de atividade correspondente. 
 Participaram da audiência pública os vereadores Fernando Francelosi Mantovani 
e Fabiano André Lucas Mariano, respectivamente Presidente e Relator da Comissão 
Interpartidária, os vereadores, José Roberto Martins Segalla, Marcelo Borges de Paula, 
Roberval Sakai Bastos Pinto e Roque José Ferreira, bem como os representantes dos 
órgãos  acima referidos e as pessoas que assinaram a lista de presença que faz parte do 
Processo nº 040/09 da Câmara Municipal. O assessoramento técnico dos trabalhos foi 
efetuado por  Irineu Azevedo Bastos - Consultor Administrativo-Financeiro da Câmara 
e Carlos Augusto Gobbi - Assessor Jurídico.  
 Os trabalhos foram ordenados com observância à pauta acima referida, 
observando-se no transcorrer audiência, o resultado descrito nos tópicos seguintes. 
 

2. FASES DA AUDIENCIA: 
 
 2.1 – ANÁLISE DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL: 
 
 Coube ao Secretário Municipal de Finanças Marcos Roberto da Costa Garcia 
demonstrar os resultados da gestão fiscal da administração municipal no 1º 
quadrimestre de 2009, sendo esse demonstrativo publicado no Diário Oficial do 
Município em 30 de maio de 2009, p 24, cujo resultado se demonstra: 
 



1. A Receita Corrente Líquida foi de R$ 431.751.020,32, equivalendo a 
2,32% acima da apurada no quadrimestre anterior;  

 
2.  as despesas totais com pessoal, no valor de R$ 191.973.049,45, percentual 

de 44,46% da Receita Corrente Líquida, portanto,  abaixo do limite 
prudencial de 95% previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei 
Complementar nº 101/00 (51,30%); 

 
3. tendo por base a mesma Receita Corrente Líquida do item anterior, as 

despesas líquidas com inativos e pensionistas, no valor de R$ 
37.887.737,07, revelou o índice de 8,78%, abaixo do limite legal de 12% 
previsto no § 1º do artigo 2º da Lei federal nº 9.717/98; 

 
4. As despesas totais com pessoal da Câmara, apuradas pela sua Diretoria 

Financeira, conforme publicação no Diário Oficial de Bauru de 28 de maio 
de 2009, página 34, foi R$ 4.833.024,59, representando 1,12% da Receita 
Corrente Líquida, sendo que a legislação permite até 6%.. Com observância 
ao § 1º do artigo 29-A da Constituição Federal,  o percentual de despesa com 
folha de pagamento referente ao 1º quadrimestre deste exercício, foi o 
correspondente a 54,29% dos 70%, ali limitados. 

 
2.2 - Situação da dívida federalizada e uma possível redefinição 

da  mesma, se  comparada com os juros cobrados das 
administrações  estaduais. 

Propugnou o Secretário Municipal de Finanças que se procure junto ao governo 
federal, depois de envolver com a mesma pretensão outros municípios paulistas em 
situação igual a de Bauru, a revisão pelo menos dos juros dessa dívida, pois ela foi 
assinada em 1999 com juros de 9% a.a., sendo que do seu montante de cada parcela em 
R$ 941.916,00, atualmente 82% é canalizado somente para pagamento de juros. Os 
Estados, dois anos antes, com o mesmo governo federal, conseguiram acertar suas 
dívidas com 6% de juros ao ano.  
 Se revisados os juros anuais, e consiga o município 6% a.a., essa dívida traria 
uma economia de R$ 188.375,20 nas atuais parcelas, pois seu valor passaria a ser de R$ 
753.540,80. Isso significa, se aplicados esses juros, que no final de 247 parcelas ainda 
devidas, haveria uma economia de R$  48.789.404,34. 
 Tanto Estados quanto Municípios podem pleitear ainda, o fim do indexador IGP-
DI dessa dívida, pois a inflação quase inexiste na atual conjuntura econômica brasileira. 
 O vereador Roque Ferreira, do Partido dos Trabalhadores, entendeu durante um 
aparte, que essa dívida deveria ser cancelada pela União, pois, pela exorbitância dos 
juros pagos, ela efetivamente foi paga pela administração municipal. 
  
 2.3. comparativo da evolução da receita municipal nos três 
últimos  exercícios. 
 
 Também em conseqüência da conjuntura econômica da atualidade, foi 
demonstrado pelo Secretário Municipal de Finanças, o desempenho da receita do 1º 
quadrimestre deste ano em comparação com o 1º quadrimestre de anos anteriores, 
apresentando o seguinte resultado: 
 



COMPARATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA NOS QUATRO ÚLTIM OS 
EXERCÍCIOS – PREFEITURA - 1º QUADRIMESTRE - R$ 
 

EXERCÍCIOS  VALOR ARRECADADO VARIAÇÃO 

2006 90.282.510,92 -- 

2007 101.767.459,01 12,72% 

2008 127.323.079,58 25,11% 

2009 136.433.817,16 7,16% 

 
 Nesse quadro verifica-se que o ano de 2008 dobrou percentualmente a 
arrecadação, se confrontado com o ano anterior. Mas, em 2009, ele representou 1/3 do 
crescimento verificado em 2008. 
 Em seguida foi projetado o quadro adiante, com o demonstrativo da receita e 
suas variações verificadas entre o 1º quadrimestre de 2008 e o de 2009, envolvendo as 
principais receitas próprias do Município, as transferências da União, as transferências 
do Estado e as receitas vinculadas.  
 Mesmo sem estar o Município com seu cadastro fiscal organizado plenamente, 
verificou-se um crescimento da receita própria de 10,77%. As transferências da União 
acusaram no comparativo, um resultado negativo de 8,77%. As transferências estadual 
cresceu somente 1,62%, bem, abaixo da inflação do período.As receitas vinculadas 
cresceram 18,21%. 
 No total analisado, a receita municipal cresceu 7,16%, um crescimento quase 
nulo, tendo em vista a inflação do período. 
 
 
DEMONSTRATIVO DA RECEITA COMPARADO COM O 1º 
QUADRIMESTRE DE 2008 
 

    1º QUADRIMESTRE - R$ 
ESPECIFICAÇÃO  ARRECADAÇÃO         

1º QUAD/2008 
ARRECADAÇÃO       
1º QUAD/2009  

VARIAÇÃO 
(%) 

PRINCIPAIS RECEITAS 
PRÓPRIAS 

46.518.712,79 51.527.486,40 10,77% 

TRANSFERÊNCIAS DA 
UNIÃO  

9.847.071,10 8.983.080,37 -8,77% 

TRANSFERÊNCIAS DO 
ESTADO 

47.947.109,19 48.722.058,64 1,62% 



RECEITAS VINCULADAS  23.010.186,50 27.201.191,75 18,21% 

        

TOTAL GERAL 127.323.079,58 136.433.817,16 7,16% 

 
COMPARATIVO DAS PRINCIPAIS RECEITAS NOS TRÊS ÚLTIMO S 
EXERCÍCIOS - PREFEITURA  
 

        1º QUADRIMESTRE - R$ 
ANO IPTU ISS ICMS IPVA FPM 

2007 
  

 
19.237.842,71 

  8.489.455,36   22.351.121,59  
 
21.881.132,97  8.934.956,37  

2008 
  

       
20.117.797,19 

        
11.237.312,47  

       
29.583.836,56  

        
27.162.868,83 

     
11.919.491,61  

4,57% 32,37% 32,36% 24,14% 33,40% 

2009 
  

       
22.005.564,25 

        
11.654.053,59  

       
30.398.897,47  

        
30.397.285,58 

     
10.967.257,42  

9,38% 3,71% 2,76% 11,91% -7,99% 

IPTU E ISS - valores do ano  
ICMS/IPVA/FPM - valores brutos 

 
 Na análise do quadro anterior, verifica-se a discrepância entre o ótimo 
desempenho de 2008 em comparação com a queda percentual verificada em 2009, do 
IPTU, ISS, ICMS, IPVA e FPM.  
 Na discussão provocada com o desempenho da receita e a necessidade de 
modernizar o sistema e o cadastro fiscal do município e, sem aumentar os impostos, 
melhorar a arrecadação,  o vereador Marcelo Borges de Paula, aproveitou o momento 
para criticar o serviço contratado na gestão anterior com o Fundunesp que, depois de 
muita atividade não chegou  a fazer que se propunha, e propiciou um atraso no 
funcionamento  operacional do cadastro fiscal para o Município que, depois de 
desenvolver a recuperação dos dados que vem realizando, chegou recentemente  na 
mesma situação que tinha antes do ingresso do Fundunesp no sistema, mediante serviço 
contratado com esse fundo. 
 O Secretário Municipal disse que somente melhorar o cadastro não será 
suficiente para otimizar todo o processo de arrecadação em bom grau de confiabilidade, 
entendendo também que remunerar melhor os profissionais que atuam nesse setor 
importante da administração municipal será fundamental para atingir melhores 
resultados nesse setor. 
 O vereador José Roberto Martins Segalla levantou também outra questão para 
melhorar a eficiência da administração. Não basta somente cuidar do cadastro. Citou o 
fato de que em um bairro onde espontaneamente pequenas empresas instalaram suas 
atividades, criando um pequeno distrito de negócios, estas têm dificuldades 
operacionais quando chove, quando há muita poeira, e outros fatores decorrentes de ser 
onde atuam ruas de terra, sem asfalto. Melhorar essas ruas deverá refletir nas vendas, 



obviamente, pois os consumidores serão atraídos com mais presteza, melhorando 
conseqüentemente a arrecadação municipal sem qualquer reajuste nos tributos.  
 
 2.4. viabilização possível para os gastos com inativos da educação 
 municipal, da área de magistério, onerem os recursos previstos na 
 Constituição Federal para esse fim. 
 
 Finalmente, o Secretário de Finanças ponderou sobre a necessidade de onerar o 
FUNDEB com despesas dos inativos do magistério, merecendo o assunto uma consulta 
ao Tribunal de Contas do Estado sobre essa possibilidade, pois,  a partir de 2011 a 
Prefeitura Municipal deverá iniciar o repasse de aportes à FUNPREV para fins de zerar 
o déficit atuarial e a possibilidade de agregar parte dessas despesas com inativos do 
magistério nas despesas do Fundeb, hoje na FUNPREV, será um bom reforço para 
atender o pesado aporte de recursos que o Município terá de arcar. É sabido que cerca 
de 1/3 dos funcionários da Prefeitura inativos do FUNPREV, são do magistério. Assim, 
a consulta se consubstanciará em saber se os aportes com pessoal inativo do magistério 
feitos à FUNPREV, poderão ou não advir da Educação (magistério), onerando assim o 
FUNDEB. 
 Fruto ainda do saldo financeiro deixado pela administração cessante em 2008, o 
demonstrativo da movimentação financeira publicado em 28 de maio de 2009, página 
17 do Diário Oficial do Município, acusa em 30 de abril último, o seguinte resultado: 
 CONTA MOVIMENTO: 
 Saldo Disponível   R$ 59.797.753,27 
 CONTA VINCULADA  
 Saldo Disponível   R$ 60.871.454,68 
 Concluo com este relatório o que foi tratado na audiência pública, solicitando 
que seja este submetido à Comissão Interpartidária, para seu exame, possíveis alterações 
e aprovação, e a partir daí, submeter ao plenário da Câmara Municipal, que, se 
aprovado, será remetida cópia do Tribunal de Contas do Estado e divulgado 
integralmente  no Diário Oficial de Bauru, bem como publicado no Site da Prefeitura 
Municipal. 
 Bauru, 8 de junho de 2009. 
 
  
   FABIANO ANDRÉ LUCAS MARIANO - Relator    
 
 
 


