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Aos 28 (Vinie ê oito) dias do mês de maío do ano de 2020 (Dois mil e vinte). às

14:00 {quatorze horas), no sitê YOUTUBE, através via vídeo web no link

https-íWww.voutube.çom/watch?v=wlQsKZCboTBQ , foi realizada audiência Pública.

convocada através do Edital de Chamamento no AA4|2O20, que Convoca pâra

Audiência Pública. datado de 05 de maio de 2020, publicado no mural cio MunicÍpio,

mural da Câmara de Vereadores e divulgado na rádio. intêrnet. para dernonstrar e

avaliar o cumprimento das mêtas fiscais do Primeiro Quadrimestre de 2020,

conforme previsto no inciso I do artigo 20 da Lei Municipal no16212101 , de 23 de âbrii

de 2001, combinado com o § 40 do artigo 9o da Lei Complementar no10'1 - Lei de

Responsabilidade Fiscai e § 1o do artigo 1ffi da Constituição Federal e tambérn a

apresentação do Relatório de Gestão da Saúde em conformidade com o Art 36. § 50

da Lei Complemêntar n" 14112012. O Sr. Julcimar Antônio Lorenzetti, Prefeito

Municipal, fazendo a abertura, deu as boas-vindas ê agradêceu aos participantes

online e fazendo relato do objetivo da presente audrência no cumprimento das Leis e

do decreto no. 18712020 - De 27 de abril de 2O2A.lnstitui ê regulamenta a realizaçáo

de audiência pública eletrônica/online. como instrumento de transparência da gêstáo

fiscal, no município de Santiago do Sul - SC; Após, passou a paíavra ao Contador

Geral do Município, Sr. Domingos Severino Sponchiado. que passou ã explanar os

resultados do 1o quadrimestre de 2020. que apresenta a seguinte situação. A receita

prevista até o 1o quadrímestre de 2020 era de R$ 4.145.822,00 sendo arrecadado a

importância de R$ 4 292.737,13 resultando um superávit da previsáo de R$

146915,13 A despesa liquidada do 1o quadrimestre de 2O2O fai R$ 4.446202,8:l

que, comparada com a previsào da despesa para o periodo, apresenta um déficit de

R$ 199.272,83. A receita até o quadrimestre foi R$ 4.292.737,13 e as despesas;

liquidadas foram de R$ 4 446.202,83 apresentando déficit R$ 153.465,70. Situação

financeira dc Município apresenta uma disponibilidade de caixa total de R$i

3.773.329,78 sendo líquida de R$ 2.743.204,28 (Disponbibilidade Total *.

comprornissos financeiros), sendo que R$ 955.274.09 são recursos próprios e R$

1.787.93Aj5 sáo de íecursos vinculados. A despesa com pessoâl até o

quadrimetres/2020 calculada sobre a Receita Corrente Líquida atingiu o pêrcentual

de 46.01% que corresponde à R$ 6.385.535,54. ficando 7,99 abaixo do fimite e o

Poder Legislativo a despesa com pessoal importou em 2.95% sobre a RCL que

corrcspow valor de.R$ 4os'ol7'8t;il" 
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aplicado na Saúde no 10 quadrimestre de 2020 foi 19.39% gue corrêsponde à R$

815.263.16, no entanto foi aplicado valor" maior em 4.39% do mínimo de 15% que

deve ser aplicado. Valor aplicado em Educação no 1o quadrimestre de 202A foi

25,32o/o que corresponde à R$ 1 A64.571.25 pêrfazendo aplicaçáo à maior das 254/n

exigidos lei, em 0.32%, no valor de R$ 13653.12 Com relaçâo ao FUNDEB do

Municipio em 2020 foram deduzidos das rêcêitas de transferências a importância de

R$ 495.672,01 e retornou para o Munrcípio à impor"tância de R$ 322.38S,Sü

resultando na perda com o FUNDEB no valor de R$ 173.283,51. Dos 95% do

FUNDEB exigidos para aplicaÇão no exercÍcio. até o '1o quadrimestre/2O2O foram

apiicados R$ 179 579,77 com valor abaixo de R$ 143.117,91 cujos limites deverão

ser cumpridos no decorrer do exercício com o desenvolvimento de atividades. Para o

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA foram arrecadados R$ 63 869,79 e a

despesa liquidada até final do 1o quadrimestrê â importância de R$ 118.631 ,84 com

déficit de R$ 54.762,05: com ILUMINAÇÃO PÚBLICA foi arrecadado nestê 1n

quadrimestre importância de R$ 18.356,21 têndo como despesa liquidada

importáncia de R$ 13.167,68 rêsultando no supêrávítde R$ 5.188,53. Com COLETA

DE l-lXO foi arrecadado neste 1o quadrimestre importância de R$ 13,90, náo incluso

a arrecadaçâo do IPTU ainda e a despesa liquidada foi de R$ 68.912,52 com déÍicit

de R$ 68.912,52; Com a SEGURANÇA foram arrecadados R$ 522,43 reíerente as

multas de transito ê as dêspêsas para mantê!- convênic com radiopatrulha totalizou a

importância de R$ 6.'1 1100 e despesa liquidada R$ 5.383,11 e com o Convênio

Corpo de Bombeiros arrecadaçáo (taxas) foi R$ 3.728,79 e despesas que inciui

pessoal cedido foi de RS 21.508,61 . O Município náo possui operaçôes de crédito e

nem dívida pública. Os restos a pagar totalizaram o valor de R$ 315.255,95, sendo

pagos até o 10 quadrimestrel2l2} o valor de RS 294 313,32, ficando em aberto o

valor de R$ 20.942.63. O valor de dívida ativa arrecado foi de R$ 13.A04,21 do valor

estimado a receber de R$ I 34.615.56

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚOE DE SANTIAGO DO SUL

De acordo o Art. 36 da Lei Complementar no141 de 13 de janeiro de 2A12 o

Secretário de Saúde Vilso Casagranda apresentou o relatório detalhado referente

até o 10 quadrimestre de 2O2O das ações e dos serviços públicos de saúde

realizados ê aprêsenta os valores aplicados na saúde neste 10 quadrimestre de

2O2O. A seguir Domingos Severiryçr Sponúiado, Contador Geral do Município,
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apresentou os valores aplicados na saúde sendo que o percentual mínimo de

imposto e transferência de impostos a ser aplicado pelo Município em saúde pública

é de 15oÁ da receita de impostos, equivalendo a R$ ô30.550,88 até o 10

quadrimestre, no entanto, foi aplicado um percentual de 19,39% que equivale a R$

8'15.263,04. O secretário Vilso reforça que esta tudo dentro do previsto quanto aos

gastos, só náo esperava a Pandemia do Covid-19 que pegou todos de supressa e

detalha que que foram feitas nesse 1o quadrimestre entre exames e procedimentos

cerca 512, consulta especializadas cerca de 254, e 19 cirurgias, quanto ao

atendimento a Íarmácia foram feitos 3.959. Nada mais havendo a trata a audiência

pública foi encerrada da qual sê lavrou a presente ata que após lida e aprovada será

assinada pela comisqlo de finanças e Orçamento da Câmara Municipal€ pêlo
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