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CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

Ata da Audiência Pública.

Realizada no dia 22 de Maio de 2019.

Aos vinte e dois dias do mês de Maio de dois mil e dezenove, às 15 horas,
realizou-se no Plenário da Câmara Municipal de Duque de Caxias, uma
Audiência Pública para avaliação do cumprimento das metas fiscais do Poder
Executivo referente ao primeiro quadrimestre de dois mil e dezenove. Estava
presente para prestar esclarecimento o Secretário Municipal de Fazenda e
Planejamento da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, Senhor Carlos
Mello. Estavam presentes os Vereadores: Gilberto José da Silva, Marcelo
Cardoso Rodrigues, Nivan Almeida e Sebastião Ferreira da Silva além, de
vários membros da sociedade Duquecaxiense, representante do SBPE e
Funcionários desta Casa. O Senhor Vereador Nivan Almeida, Presidente em
exercício da Câmara Municipal de Duque de Caxias dá por aberto os trabalhos.
Inicialmente, agradece a presença de todos e solicita ao Senhor Secretário de
Fazenda que faça a explanação do tema da Audiência, iniciando pelo
QUADRO RECEITA PREVISTA X REALIZADA DO 1°. QUADRIMESTRE
DE 2019. RECEITAS CORRENTES PREVISTA no valor de hum bilhão,

sessenta e oito milhões, duzentos e noventa e nove mil reais, sendo as
RECEITAS CORRENTES ARRECADADA no valor de oitocentos e quarenta
e seis milhões, seiscentos e sessenta e um mil reais, com percentual de setenta
e nove vírgula vinte e cinco por cento de execução Orçamentária; RECEITAS
DE CAPITAL PREVISTA no valor de cento e oitenta e dois milhões,
novecentos e setenta e cinco mil reais, RECEITAS DE CAPITAL
ARRECADADA no valor de quinhentos e cinqüenta e dois mil reais, com
percentual de zero vírgula trinta por cento de execução Orçamentária;
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB PREVISTA no valor de cento
e nove milhões, oitocentos e quarenta e sete mil reais negativos, sendo a
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ARRECADADA no valor de
setenta e um milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil reais negativos, com
percentual de sessenta e cinco vírgula vinte e quatro por cento de execução
Orçamentária; RECEITA LÍQUIDA PREVISTA no valor de hum bilhão,
cento e quarenta e um milhões, trezentos e trinta e quatro mil reais, sendo
a RECEITA LÍQUIDA ARRECADADA no valor de setecentos e setenta e
cinco milhões, quinhentos e quarenta e nove mil reais, com percentual de
sessenta e sete vírgula noventa e cinco por cento de execução
Orçamentária. ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO DA RECEITA
DO 1°. QUADRIMESTRE de 2019. RECEITAS CORRENTES no valor de
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seiscentos e oitenta e quatro milhões, oitocentos e noventa três mil reais no
ano de dois mil e quinze, setecentos e quarenta e três milhões, novecentos e
trinta e seis mil reais no ano de dois mil e dezesseis, setecentos e vinte e
quatro milhões, seiscentos e cinqüenta e cinco mil reais no ano de dois mil
e dezessete, setecentos e noventa e quatro milhões, duzentos e cinqüenta e
seis mil reais no ano de dois mil e dezoito, oitocentos e quarenta e seis
milhões, seiscentos e sessenta e um mil reais no ano de dois mil e dezenove;
RECEITA TRIBUTARIA no valor de cento e setenta e dois milhões, trezentos
e cinqüenta e três mil reais no ano de dois mil e quinze, cento e oitenta
milhões, noventa e um mil reais no ano de dois mil e dezesseis, cento e
sessenta e seis milhões, cento e oitenta e sete mil reais no ano de dois mil e
dezessete, cento e noventa e oito milhões, setecentos e noventa e oito mil reais
no ano de dois mil e dezoito, duzentos e vinte e três milhões, trezentos e
noventa e seis mil reais no ano de dois mil e dezenove; RECEITA DE
CONTRIBUIÇÕES no valor de dez milhões, duzentos e oitenta e dois mil
reais no ano de dois mil e quinze, nove milhões, oitocentos e cinqüenta e sete
mil reais no ano de dois mil dezesseis, dezoito milhões, seiscentos e quarenta e
três mil reais no ano de dois mil e dezessete, treze milhões, setecentos e
sessenta e seis mil reais no ano de dois mil e dezoito, dezesseis milhões,
oitocentos e trinta e três mil reais no ano de dois mil e dezenove; RECEITA
PATRIMONIAL no valor de três milhões, oitocentos e setenta mil reais no ano
de dois mil e quinze, quarenta e três milhões, seiscentos e nove mil reais no
ano de dois mil e dezesseis, dois milhões, quarenta e sete mil reais no ano de
dois mil e dezessete, hum milhão, cento e sete mil reais no ano de dois mil e
dezoito, hum milhão e um mil reais no ano de dois mil e dezenove; RECEITA
DE SERVIÇOS no valor de hum milhão e trinta mil reais no ano de dois mil e
quinze, quatorze mil reais no ano de dois mil e dezesseis, não houve valor no
ano de dois mil e dezessete, não houve valor no ano de dois mil e dezoito, não
houve valor no ano de dois mil e dezenove; TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES no valor de quatrocentos e oitenta e um milhões, cento e
noventa e um mil reais no ano de dois mil e quinze, quatrocentos e noventa e
cinco milhões, cento e cinqüenta e quatro mil reais no ano de dois mil e
dezesseis, quinhentos e dezessete milhões, setecentos e cinqüenta e dois mil
reais no ano de dois mil e dezessete, quinhentos e setenta e três milhões,
oitocentos e dois mil reais no ano de dois mil e dezoito, seiscentos e um
milhões e trinta e oito mil reais no ano de dois mil e dezenove; OUTRAS
RECEITAS CORRENTES no valor de dezesseis milhões, cento e sessenta e
sete mil reais no ano de dois mil e quinze, quinze milhões, duzentos e dez mil
reais no ano de dois mil e dezesseis, vinte milhões, vinte e seis mil reais no
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ano de dois mil e dezessete, seis milhões, setecentos e oitenta e três mil reais
no ano de dois mil e dezoito, quatro milhões, trezentos e noventa e três mil
reais no ano de dois mil e dezenove; RECEITAS DE CAPITAL no valor de
dois milhões, oitocentos e quinze mil reais no ano de dois mil e quinze,
quatrocentos e cinqüenta e sete mil reais no ano de dois mil e dezesseis,
hum milhão, duzentos e vinte e oito mil reais no ano de dois mil e

dezessete, seis milhões, oitocentos e trinta mil reais no ano de dois mil e

dezoito, quinhentos e cinqüenta e dois mil reais no ano de dois mil e
dezenove; DEDUÇÕES P/FORMAÇÃO FUNDEB no valor de cinqüenta e
cinco milhões, seiscentos e nove mil reais negativos no ano de dois mil e
quinze, cinqüenta e nove milhões, seiscentos e noventa e nove mil reais
negativos no ano de dois mil e dezesseis, sessenta e um milhões, quatrocentos
e oitenta e oito mil reais negativos no ano de dois mil e dezessete, sessenta e
nove milhões, novecentos e vinte e um mil reais negativos no ano de dois mil e
dezoito, setenta e um milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil reais
negativos no ano de dois mil e dezenove; TOTAL no valor de seiscentos e
trinta e dois milhões, noventa e nove mil reais no ano de dois mil e quinze,
seiscentos e oitenta e quatro milhões, seiscentos e noventa e três mil reais
no ano de dois mil e dezesseis, seiscentos e sessenta e quatro milhões,
trezentos e noventa e cinco mil reais no ano de dois mil e dezessete,

setecentos e trinta e um milhões, cento e sessenta e cinco mil reais no ano

de dois mil e dezoito, setecentos e setenta e cinco milhões, quinhentos e
quarenta e nove mil reais no ano de dois mil e dezenove. EVOLUÇÃO
DAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS DO 1°.

QUADRIMESTRE DE 2019 - ARRECADADAS ATÉ ABRIL - IPTU no
valor de quarenta e três milhões, novecentos e nove mil reais no ano de dois
mil e quinze, quarenta e sete milhões, seiscentos e oitenta e nove mil reais no
ano de dois mil e dezesseis, quarenta e oito milhões e oitocentos mil reais no
ano de dois mil e dezessete, cinqüenta e nove milhões, setecentos e sessenta
mil reais no ano de dois mil e dezoito, cinqüenta e oito milhões, oitocentos e
sessenta e cinco mil reais no ano de dois mil e dezenove; ITBI no valor de três
milhões, quinhentos e trinta e nove mil reais no ano de dois mil e quinze, dois
milhões, vinte e três mil reais no ano de dois mil e dezesseis, dois milhões,
duzentos e quarenta e um mil reais no ano de dois mil e dezessete, três
milhões, duzentos e oitenta e cinco mil reais no ano de dois mil e dezoito, seis
milhões, oitocentos e quatro mil reais no ano de dois mil e dezenove; ISS no
valor de sessenta e três milhões, setecentos e trinta e seis mil reais no ano de
dois mil e quinze, sessenta e seis milhões, setecentos e cinqüenta mil reais no
ano de dois mil e dezesseis, sessenta e dois milhões, vinte e cinco mil reais no
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ano de dois mil e dezessete, setenta e dois milhões, novecentos e quarenta e
nove mil reais no ano de dois mil e dezoito, oitenta e oito milhões, trezentos e
vinte e três mil reais no ano de dois mil e dezenove; TAXA - PODER DE
POLICIA no valor de cinco milhões, cento e noventa e três mil reais no ano de
dois mil e quinze, sete milhões, cento e noventa e um mil reais no ano de dois
mil e dezesseis, cinco milhões, quinhentos e trinta e oito mil reais no ano de
dois mil e dezessete, cinco milhões, trezentos e noventa e um mil reais no ano
de dois mil e dezoito, seis milhões e cem mil reais no ano de dois mil e
dezenove; TAXA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS no valor de seis milhões,
trezentos e vinte e sete mil reais no ano de dois mil e quinze, seis milhões,
novecentos e oitenta e quatro mil reais no ano de dois mil e dezesseis, sete
milhões e três mil reais no ano de dois mil e dezessete, sete milhões, seiscentos
e cinco mil reais no ano de dois mil e dezoito, oito milhões, trezentos e setenta
e um mil reais no ano de dois mil e dezenove; RENDIMENTO APLIC.
FINANCEIRA no valor de três milhões, oitocentos e setenta mil reais no ano
de dois mil e quinze, três milhões, trezentos e oitenta mil reais no ano de dois
mil e dezesseis, dois milhões e quarenta e sete mil reais no ano de dois mil e
dezessete, oitocentos e cinqüenta e nove mil reais no ano de dois mil e dezoito,
hum milhão e um mil reais no ano de dois mil e dezenove; CONTRIB.
ILUMINAÇÃO PÚBLICA no valor de dez milhões, duzentos e oitenta e três
mil reais no ano de dois mil e quinze, nove milhões, oitocentos e cinqüenta e
sete mil reais no ano de dois mil e dezesseis, dezoito milhões, seiscentos e
quarenta e três mil reais no ano de dois mil e dezessete, treze milhões,
setecentos e sessenta e seis mil reais no ano de dois mil e dezoito, dezesseis
milhões, oitocentos e trinta e três mil reais no ano de dois mil e dezenove;
DÍVIDA ATIVA no valor de oito milhões, quinhentos e vinte e dois mil reais
no ano de dois mil e quinze, onze milhões e noventa e três mil reais no ano de
dois mil e dezesseis, oito milhões e vinte e sete mil reais no ano de dois mil e
dezessete, seis milhões, novecentos e cinqüenta e sete mil reais no ano de dois
mil e dezoito, dez milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil reais no ano de
dois mil e dezenove; TOTAL no valor de cento e quarenta e cinco milhões,
trezentos e setenta e nove mil reais no ano de dois mil e quinze, cento e
cinqüenta e quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil reais no ano
de dois mil e dezesseis, cento e cinqüenta e quatro milhões, trezentos e
vinte e quatro mil reais no ano de dois mil e dezessete, cento e setenta
milhões, quinhentos e setenta e dois mil reais no ano de dois mil e dezoito,
cento e noventa e seis milhões, setecentos e oitenta e um mil reais no ano
de dois mil e dezenove. Outras receitas geradas no Município, ISS, IPTU,
Taxas, Aplicações Financeiras, Contr. Iluminação Pública e Dívida Ativa,


























































































