Secretaria de Finanças presta
contas na Câmara
De acordo com informações da Secretaria de Finanças de Arujá,
o município fechou o ano passado no azul. No ano, a Prefeitura
arrecadou um
total de R$ 275.446.800,25 e registrou uma despesa de uma
despesa total de R$ 274.606.172,95,
fechando o exercício, portanto, com superávit de R$
840.627,30. Os dados foram apresentados
em audiência pública realizada nesta terça-feira (26/02) na
Câmara Municipal de
Arujá.

O titular da pasta Caio Cesar Vieira de Araújo destacou que as
áreas às quais foi destinado maior volume de recursos foram
Educação e Saúde, responsáveis
por 31,5% e 22,9%, respectivamente, do Orçamento Municipal no
ano passado. A exigência
constitucional é de que o investimento mínimo seja de 25% para
Educação e 15% na
Saúde.

3º quadrimestre

Apesar do superávit no acumulado do exercício, o município
fechou o 3º quadrimestre com uma arrecadação inferior às
despesas. Enquanto
entraram para os cofres municipais R$ 85.756.737,44 em
recursos as despesas
somaram R$ 92.544.605,80.

“Esse déficit é natural, pois no final do ano arcamos com
todas
as despesas acumuladas no decorrer do exercício”, minimizou o
secretário.

Redução da folha

Tema recorrente nos debates envolvendo o Orçamento no ano
passado, os gastos do Executivo com a folha de pagamento dos
servidores
voltaram à pauta. De acordo com o secretário, foi registrada
uma queda dessas
despesas em 2018. Enquanto em 2017 a Prefeitura de Arujá teve
48,9% do
Orçamento comprometido com despesas de pessoal, o índice
registrado no exercício
passado foi de 47,56%. “Isso não nos deixa numa zona
confortável. É um índice
que ainda demanda muita atenção da gestão com gasto de
pessoal”, minimizou Araújo.

Participaram da audiência os vereadores Luiz Fernando Alves
de Almeida (PSDB), Marcelo José de Oliveira (PRB), o Dr.
Marcelo Oliveira, Rafael
Santos Laranjeira (PSB) e Gabriel dos Santos (PSD).

O áudio da audiência está disponível no Portal de
Transparência do Legislativo ou no canal da Câmara no YouTube.
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