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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO 

EXERCÍCIO DE DOIS MIL E VINTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ITARARÉ 

Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e vinte, foi disponibilizado no site 

http://www.itarare.sp.gov.br/lei-de-responsabilidade-fiscal/audiencias-publicas/, conforme 

chamada publicada em 03 de setembro do ano de dois mil e vinte, através da 

respectiva imprensa oficial do município, edição seiscentos e sessenta e quatro, página 

um, para exporem em Audiência Pública, em cumprimento ao art. Nono parágrafo 

quarto da Lei de Responsabilidade Fiscal, os dados referentes ao segundo 

quadrimestre do exercício de dois mil e vinte. Onde estão apresentados os dados sobre 

as receitas arrecadadas, que totalizaram noventa milhões, trezentos e cinquenta e nove 

mil, novecentos e trinta e quatro reais e catorze centavos. Demonstrou as despesas 

realizadas por secretaria e coordenadoria totalizando oitenta e cinco milhões, trezentos 

e noventa mil, duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos. As despesas 

com pessoal em relação a receita líquida, apresentou um total de sessenta e um  

milhões, oitocentos e dezesseis mil, vinte e três reais e trinta e três centavos . Os restos 

a pagar pagos do executivo no exercício em análise somam quatro milhões, 

quatrocentos e sete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos. 

As receitas de impostos e transferências somam quarenta e sete milhões, setecentos e 

três mil, novecentos e setenta e seis reais e trinta e sete centavos, onde vinte e seis por 

centos e setenta e quatro décimos foi aplicado na educação e a receita quarenta e seis 

milhões, quinhentos e dez mil, setecentos e oitenta e quatro reais e três centavos, onde 

o percentual de aplicação em saúde foi de trinta por cento e vinte e quatro décimos 

foram aplicados na saúde.  

Nada mais havendo a tratar, subscrevo esta ata onde os dados permanecem no site 

http://www.itarare.sp.gov.br/lei-de-responsabilidade-fiscal/audiencias-publicas/ 

Itararé, 30 de setembro de 2020. 

 


