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Aos 29 (Vinte e nove) dias do mês de setembro do ano de 2020 (Dois mil e vinte), às

13:30 {treze e irinta horas), no site YOUTUBE, através via vídeo web no link

httpslrrww.voutube.eom/watch?v=e9enl-C2F40, foi realizada audiência Pública,

convocada através do Edital de chamamento no 00612020 do Município de Santiago do

Sul - SC, quê Convoca para Audiência Pública, datado de"l4 de setembro de 2020, com

publicação no Mural Público do Município, localizado no Cêntro Administrativo Municipal ,

no Mural Público da Câmara Municipal de Vereadores de Santiago do Sul, com

divulgação na rádio, site do Municío de Santiago do §ui na internêt, para demonstrar e

avaliar o cumprimento das metas fiscais do segundo Quadrimestre de 2O2O, conforme

previsto no inciso I do artigo 2o da Lei Municipal no162l2}O1, de 23 de abril de 2001 ,

combinado com o § 40 do artigo 9o da Lei Complementar no101 - Lei de Responsabilidade

Fiscal e § 1o do artigo 166 da Constituiçâo Federal e também a apresentaçáo do Relatório

de Gestáo da Saúde em conforrnidade com o Art. 36, § 5o da Lei Complementar no

14112012 e nos termos do Ddecreto Municipal noJB7l2O2A, de 27 de abril de 2020, que

" lnstitui e regulamenta a realização de audiência pública eletronica/online, como

ins'trumento de transparência da gestão fiscal, no Município de Santiago do Su/ - Sc,. O

Contador Geral do Município, Domingos Severino Sponchiado, passou a explanar os

resultados do 2o quadrirnestre de 2020, apresêntando os seguinies dados: A receiia

prevista alé o 2o quadrimestrê de 2O2O era de R$ 4.669.322,00 sendo arrecadado a

importância de R$ 6.064.730,13 resultando superávit na previsáo de R$ 1.395.408,13. A

despesa liquidada no 2o quadrimestre de 2020 foi R$ 4.280.351 ,84 que, comparada com

a previsáo da despesa para o período no valor de R$ 4.846.340,00 apresenta um

superávit de R$ 565.988,16. A receita no quadrimestre foi R$ 6.064.730,13 e as despesas

liquidadas foram dê R$ 4.280.351,84 apresentando superávit R$ 1.784.378,29. A situação

financeira do Município apresenta uma disponibilidade de caixa total de R$ 4.612.763,47

sendo líquida de R$ 2.936.ô75,52 (Disponbibilidade Total - compromissos financeiros),

sendo que R$'1 .831.499,89 sáo recursos próprios e R$ 2.78'1.263,58 são de recursos

vinculados, A dêspesa com pessoal até o quadrimetrel2021 calcuiada sobre a Recêitê

Corrente Líquida atingiu o percentual de 45,36% que corresponde à R$ 6.492.252,14,

ficando 8,64 abaixo do limite e o Poder Lêgislâtivo a despesa com pessoal importou em

2.90% sobre a RCL que corresponte ao valor de R$ 414.754,37 ficando 3,10 ahraixo do

limite. O valor aplicado na §aúde no 2o quadrimest!-e de 2020 foi 19,43% que corresponde

à R$ 1 .480.630,43, sendo aplicado 4.43o/a a maior do mínimo de 15% exigido

c,onstitrlcionalmente. Valor aplicado em Educação no 20 quadrimestre deCn e &§o*-;t



que corresponde à R$ 1.975.749.66 perfazendo aplicação rnenor dos 25% exigidos iei,

em 0.j 1olo, no valor de R$ -8.880,28, devido ao fato de as aulas presencias aié o

momento estarem suspensas por conta da Pandemia. Com relação ao FUNDEB dg

Município em 2020 foram deduzidos das receiias de transferências a importância de R$

1.464.í08,69 e retornou para o Município à importància de R$ 606.816,22 resultando na

perda com o FUNDEB no valor de R$ 857.292,47. Dos 95% do FUNDEB exigidos para

aplicação no exercício. âté o 20 quadrirnestre/2O20 foram aplicados R$ 493.300.76 com

valor abaixo de R$ 83.617.70 cujos iimites deveráo ser cumpridos no decorrer eio

exercÍcio com o desenvolvimento de atividades. A Receita Corrente LÍquida com prevrsâo

pafi 2O2D de R$ 14.795.000,00 fiou até o 2o Quadrimestre/20zo em R$ 14.313152,S7

resultando o déficit com a previsão de R$ 481 .847,A3. ?ara o SISTEMA DE

DISIRIBUIÇÃO DE ÁGUA foram arrecadados R$ '135 104,91 ê a despesa liquidada até

final do 2o quadrimestre foi de R$ 226 074,94 com déficit de RS 9ü 970,03: com

ILUMINAÇÃO PUBLICA foi arrecadado neste 2o quâdrimestre importância de R$

36.53J,06 tendo como despesa liquidada importância de R$ 33.446,29 resultando no

superávit de R$ 3.084 77; Com COLETA DE LIXO foi arrecadado neste 20 quadrimêstre

importênoia de R$ 11.555,00 tendo como despesa liquidada o valor cie RS'138.267,26

resultando em déficit de R$ 126.712.26, Com a SEGURANÇA foram arrecadados R$

1.920,87 referênte as muitas de transito, senclo repassado ao Convênio Radiopatruiha.

pelo Municipio, a importância de R$ 1 1.917,50 sendo as depêsas liquidadas no valor de

R$ 11.755,65 e com o Convênio Corpo de Bombeiros arrecadação (taxas) foi RS 4.434,05

e despesas que inclui pessoal cedido foi de R$ 44.989.21 O Municíplo não possur

operaÇões de crédito e nem divida pública. Os restos â pagar inscritos em 3111212ü19

foram de R$ 315.255,95 sendo que destes, foram pagos até o 2o quadrimestrei?Oz} a

valor de RS 287. 125,61 cancêlados R$ I .755,82 ficando em abêrto o valor de R$

19'í86,81 . A Divida Ativa, cuja registro até31112J2A19 era de R$ 184.053,61 deduzido do

valor de ajuste para perdas de R$ 49.438,05, foram arrecados R,$ R$ 19.091,95 do valor

estimado a receber de R$ 134.61 5.56. Provisões de passivos contingentes R$

2.399.425,49 que referem-se a processos judiciais sem cjecisôes relativos à questÕes de

pessoal (lndenizatórias, insalubridade. periculosidade, férias, 13o entre outros) FÕnt€i.

Setor Jurídico do Município. Apropriaçáo de Férias, 13'Salário e encargos montam o

valor de RS 958.664 32. Efetuando comparativo de Arrecadaçáo do 2o Quadrimestre/2019

de R$ 4 642 353,04 com o 20 Quadrimestrel2020 de R$ 5 416.715,94 evidencia-se um

superávit na arrecaçâo de R$ 774.362,90 mas há de se considerar o seguinte. Excluindo

esporadicamente ern funçáo da COVID-

---\d,r
\

il,1,,N @ Ç^)*l

19, vg@es de emendas

/



convênio e alienaÉo de bens, que somam no 2o Quadrimestre/202O o valor de R$

999.'149,64 e no 20 Quadrimestre/2O19 R$ 266.'132,09 apresentando uma diferença de R$

733.017,55 e descontando êsse valor, verifica-se um aumento de arrecadação no 20

quadrimestre/202O comparado com o 2o Quadrimestre/2019 de R$ 41 .345,35 que

rêpresenta aumênto de 0,94o/o. Tendo êm vista os resultados apresentados nos

demonstrativos, conclui-se que o 20 quadrimestre de 2020, fechou com ótima situa$o
financeira, ou seja, positiva, sendo que as metas previstas no Plano plurianual,

prioÍizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e os programas do Governo Municipal

estão sendo cumpridos.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTIAGO DO SUL

De acordo o Art. 36 da Lei Complementar no141 de 13 de janeiro de 2A12 em seu "§ 50 O

gestor do SUS apresentará, até o frnal dos rneses de maio, setembro e fevereiro, em

audência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação, o Relátio de que

trata o caput'., a Gestora da Saúde Ana Raquel Brites de Oliveira, apresentou o relatório

dêtalhado referente até o 2" quadrimestre de 2O2O das ações e dos serviços públicos de

saúde realizados e apresenta os valorês aplicados na saúde neste 20 quadrimestre de

2020. A sêguir Domingos Sevêrino Sponchiado, Contador Geral do Município, apresentou

os valorês aplicados na saúde sendo que o percêntual mínimo de imposto e transferência

de impostos a ser aplicado pelo Município em saúde pública é de 15% da receita de

impostos, equivalendo a R$ 1.143.í 13,52 alé o 20 quadrimestre, no êntanto, foi aplicado

um percentual de 19,460/o que equivale a R$ í.480.630,43. A disponibilidade de Caixa

totaliza R$ 1.220.364,01 sendo que destes R$ 1.177.509,29 são de recursos vinculados e

R$ 42.854,72 sáo dê recursos próprios. Descontando os valores a pagar registrado no

passivo financeiro de R$ í 70.990,24 a disponibilidade de caixa líquida ficou em R$

1.049.373,77. A Gêstora da Saúde Ana Raquel Brites de Oliveira, detalha que que foram

feitas nesse 20 quadrimêstre entre êxames e procedimentos cerca 1.577, consulta

especializadas cerca de 170. Nada mais havendo a lrala a audiência pública foi encêrrada

da qual sê lavrou a p.esente ata que após lida e aprovada será assinada pga comissão

de finanças ê Orçamênto da Câmara Municipal e pelo Prefeito.
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