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PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 200/2018 

Assunto: Requer informações acerca das finanças do Município. 

 

CONSIDERANDO a necessidade de transparência na divulgação de 

dados e nas decisões que envolvam as finanças do Município; 

CONSIDERANDO que as finanças do Município precisam estar sob rígido 

controle e equilibradas; 

CONSIDERANDO que a Prefeitura de Jacareí está pleiteando um 

empréstimo de U$ 60 milhões de banco internacional, o que vai endividar o Município por 

duas décadas; 

CONSIDERANDO ainda que a economia nacional não demonstra sinais 

de crescimento; e 

CONSIDERANDO, por fim, que a arrecadação de tributos municipais 

também não tem apresentado crescimento considerável, 

REQUEREMOS à Excelentíssima Senhora Presidente desta Casa, 

ouvido e aprovado pelo Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja 

encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal de Jacareí o seguinte Pedido de Informações: 

1. Há previsão de déficit financeiro para a Prefeitura Municipal de 

Jacareí no ano de 2018? 

1.1. Em caso positivo, quais medidas foram adotadas para sanar 

esse déficit? 

2. O montante previsto para a arrecadação de receitas de capital neste 

exercício está estimado em R$ 123 milhões, conforme apresentação 

em audiência pública referente ao 2º quadrimestre. Porém, até o mês 

de agosto foram angariados R$ 17,9 milhões. Qual o motivo para esse 

descompasso? Quais investimentos não aconteceram? 

3. Qual o percentual de investimento em relação à receita corrente 

líquida no exercício de 2017? E quais as previsões para 2018 e 2019? 

Tramitado em Sessão 

(   ) Aprovado 

(   ) Rejeitado 
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4. Enviar cópias dos relatórios do Tribunal de Contas referentes às 

contas da Prefeitura Municipal de Jacareí de 2017 e dos dois 

primeiros quadrimestres de 2018. 

5. Qual é o valor e fonte de recursos utilizados pela Secretaria de 

Mobilidade Urbana para atividades educativas no trânsito no período 

de julho a novembro de 2017 e de janeiro de 2018 até a presente 

data? Informar mês a mês. 

6. Qual a previsão para a despesa total (corrente e de capital) da 

Procuradoria do Município na LOA 2018? Qual é a justificativa para o 

aumento nos valores previstos da LOA 2018 para a LOA de 2019? E 

para a Educação e Saúde, quais as previsões de 2018? 

7. A Prefeitura de Jacareí atrasou pagamentos a fornecedores entre os 

meses de julho a novembro de 2018? 

7.1. Em caso positivo, informar o montante em atraso, a quantidade 

de fornecedores prejudicados no período, o motivo dos atrasos 

e qual é a previsão para regularizar a situação.  

8. Qual é o percentual atual da despesa com pessoal em relação à 

receita corrente líquida da Prefeitura Municipal de Jacareí? 

9. Qual é o entendimento da Prefeitura de Jacareí para não aplicar 

reajuste no IPTU nos últimos anos sem que isto caracterize renúncia 

de receita? 

Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. 

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2018. 

 

 

 

LUÍS FLAVIO (FLAVINHO) 
Vereador - PT 

 ARILDO BATISTA 
Vereador - PT 

 


