MUNICIPAL DE SOROCABA
~RA
..
ESTADO DE SÃO PAULO

REQUERIMENTO N.°:

1365

Informações sobre a disposição de informações no portal da
transparência
CONSIDERANDO que cabe as administrações públicas prestarem contas
de seus atos, constituindo o "Portal da Transparência" a principal fonte de pesquisa para a
sociedade;
CONSIDERANDO que a transparência não é apenas disponibilizar dados,
mas fazê-lo em linguagem clara e acessível a toda a sociedade interessada;

CONSIDERANDO que um munícipe entrou em contato com o gabinete
questionando os dados apresentados no Portal da Transparência, dentre os quais destaca a
diferença existente entre receitas e despesas;

CONSIDERANDO que, de fato, ao analisar o Portal da Transparência, o
cidadão não consegue identificar eventual saldo existente nos cofres públicos no final do
cada exercício, conforme imagem abaixo.

Exercício
Valor arrecadado
Despesas realizadas
SALDO

: 2016
: 1.770.178.884,00
: 1.611.226.191,00
: 158.952.693,00 (+)
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CONSIDERANDO que no ano subsequente, em 2017, não há menção de
eventual saldo credor com o fechamento do ano 2016, sendo que novamente o valor
arrecadado ultrapassa o realizado.

: 2017
Exercício
Valor arrecadado : 1.841.311.128,00
Despesas realizadas : 1.536.351.610,00
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CONSIDERANDO que a complexidade do orçamento público, o exercício
de 2017 traz uma peculiaridade diversa do ano anterior: o valor arrecadado ser idêntico
ao valor previsto.

CONSIDERANDO que no exercício de 2018 o valor arrecadado é inferior
ao valor previsto, como aconteceu em 2016, finalizando o exercício com um saldo positivo
de 278.173.063,00;

Exercício
Valor arrecadado
Despesas realizadas
SALDO

: 2018
: 1.938.614.381,00
: 1.660.441.318,00
: 278.173.063900 (+)
Exercício
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Receita
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CONSIDERANDO que comumente o governo divulga que a manutenção e
os investimentos sofrem em razão da má arrecadação do município, todavia, nos anos
acima avaliados verifica-se a existência de um significativo saldo credor.

CONSIDERANDO que a receita indicada não mostra as fontes, fazendo
crer que se referem somente as receitas exclusivas do município, não englobando as
receitas advindas de outras esferas.
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REQUEIRO à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal, solicitando nos informar o que segue:
1) Qual o motivo da existência de significativo saldo credor nos referidos
anos, considerando ainda uma arrecadação abaixo do previsto?
1.1) Ações previstas não foram realizadas gerando "economia" ou os
custos das ações realizadas foram menores que o previsto?
2) Quando existe um saldo credor, o mesmo não deve ser "transportado"
para o ano subsequente com a devida indicação no portal da transparência, facilitando o
entendimento do munícipe? Justifique.
3) Por que em 2017 o valor previsto foi idêntico ao arrecado, considerando a
complexidade na elaboração do orçamento? Justifique.
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4) Qual a natureza das receitas indicadas? As receitas advindas de outras
esferas estão computadas no portal? Por qual motivo no aparecem nos quadros acima?
5) O portal da transparência pode ser melhorado? De que forma as
solicitações para ajustes podem ser encaminhadas?
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6) Por que o portal da transparência não disponibiliza um link com
perguntas e respostas para melhor auxiliar o cidadão nas pesquisas?
Por fim, REQUEIRO, que a resposta do presente requerimento seja feita de
forma detalhada (relacionando resposta com o número da pergunta), encaminhada dentro
do prazo legal, nos termos do § 1° do art. 34 da Lei Orgânica do Município e dos § 20 e 3°
do art. 104 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Sorocaba, devidamente
acompanhada dos documentos oficiais das secr,ei»s e departamentos.
Sala das Sessões, 10 de junho de 2019.
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GP-RIM- 1456/19

caba, 2 de julho de 2019

Senhor Presidente,

Em resposta ao requerimento n° 1365/19, de autoria do nobre vereador
Péricles Regis Mendonça de Lima e aprovado por esse Legislativo, no qual solicita
informações sobre a disposição de informações no portal da transparência, informamos a
Vossa Excelência com os esclarecimentos das seguintes secretarias:
Secretaria da Fazenda - SEFAZ:
Itens 1 e 1.1. As informações contidas no Portal da Transparência.
informadas no requerimento, contemplam todas as receitas arrecadadas pelo município, sejam
elas de arrecadação própria, de convênios e operações de créditos. Quanto às despesas,
informadas no requerimento, contemplam todas as despesas empenhadas e liquidadas dentro do
exercício. Diante das informações, observa-se que as transferências financeiras previstas na Lei
Orçamentária Anual, como exemplo o repasse à Câmara Municipal, não estão computadas no
valor das despesas realizadas, pois esse valor considera apenas valores empenhados. Dessa
forma, o saldo da diferença entre receita arrecadada e despesa realizada utiliza-se para as
transferências financeiras, como Câmara, Urbes, FUNSERV e hoje também Parque
Tecnológico e Investe Sorocaba. As transferências financeiras podem ser acessadas no Portal
da Transparência através do ícone 'Transparências".
2. Conforme a Lei 4.320/64:
"Art. 34. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil.
Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro:
1 - as receitas nele arrecadadas;
11 - as despesas nele legalmente empenhadas."
Na pesquisa apresentada no requerimento, demonstra apenas as receitas
arrecadadas e as despesas empenhadas, que pertencem ao exercício financeiro.
No Portal da Transparência, no ícone 'Contas Públicas", é possível acessar
o Balanço Financeiro.
3. Foi aberto chamado junto ao suporte do Portal da Transparência para
verificação e regularização, pois o Portal estava considerando a receita prevista atualizada ao
invés da prevista inicial. A informação já encontra-se regularizada no Portal.
Ouvidoria Geral do Município:
4. Diversas. Sim. Porque os referidos quadros retratam apenas do acesso
rápido ao resumo. O cenário completo de RECEITAS contém: opções de filtros por Exercício.
Receita, Fonte e Aplicação. Com base nas pesquisas selecionadas o portal apresenta ainda na
mesma tela: Gráfico apresentando os valores totais: Receita Prevista do Exercício x Receita
Realizada do Exercício; Gráfico de linha que apresenta mês a mês o comportamento da Receita
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Prevista x Receita Realizada, possibilitando ao cidadão verificar o total mês a mês pelo gráfico:
GRID com o detalhamento mensal receita por receita, o previsto no orçamento e o realizado até
o momento da pesquisa, detalhando o percentual de arrecadação sobre o previsto Gráfico de
linha diária, quando selecionado no Gráfico mensal um mês especifico, com o detalhamento de
todas as receitas que compõe aquele valor diário. Permite ainda a exportação dos dados em
planilha de formato aberto.
O cenário completo de RECEITAS se encontra disponível no seguinte
endereço:
Acessar o site: http://www.sorocaba.sp.gov.br/

- Clicar em Transparência
- Clicar em Receitas - quais são as fontes de receitas públicas?

Receitas

5. Sim. As solicitações para ajustes podem ser encaminhadas por meio do canal

e-SIC - Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão, disponível no seguinte
endereço:
Acessar o site: http://www.sorocaba.sp.gov.br/

- Clicar em Transparência
- Clicar em e-SIC - Lei de Acesso a Informação
- Acesse o e-SIC
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6. A Prefeitura de Sorocaba já disponibiliza no Portal da Transparência, para
consulta pública, respostas a perguntas mais frequentes da sociedade, bem corno, a
demonstração de forma ABERTA, de todos os pedidos realizados, com pergunta e resposta na
integra, resguardando apenas os dados do requerente que são protegidos pelo Au. 31 da Lei de
Acesso a Informação.
Ambos se encontram disponíveis respectivamente nos seguintes endereços:
Acessar o site: http://www.sorocaba.sp.gov.br/
- Clicar em Transparência
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Clicar em Relatórios e-SIC - Relatório
estatística dos pedidos de acesso à
informação protocolados no e-SIC
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Sendo só para o momento, subscrevemo-nos renovando os protestos de elevada
estima e distinta consideração.
Atenciosamente,

FLÁVIO NELSON DA COSTA CHAVE
Secretário de Relações Institucionais e Metropolitanas

Excelentíssimo Senhor
VEREADOR FERNANDO ALVES LISBOA DINI
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal
SOROCABA - SP

