
          

1 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PERITIBA 

 ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO 1 

MUNICIPAL DE PERITIBA REFERENTE AO 3° QUADRIMESTRE DE 2017, EM 2 

CUMPRIMENTO AO ART. 4°, PARÁGRAFO 9° DA LEI DE RESPONSABILIDADE 3 

FISCAL.  4 

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas e 5 

trinta minutos, na Sala de Sessões Vereador Ângelo Maltauro, da Câmara Municipal de 6 

Peritiba/SC, sito a Rua Frei Bonifácio, 63, nesta cidade, foi realizada Audiência Pública de 7 

Prestação de Contas da Administração Municipal de Peritiba referente ao 3° quadrimestre de 8 

2017, conforme Edital de Convocação n°. 1-2018, da Comissão de Finanças e Orçamento 9 

desta Casa Legislativa, publicado em dezessete de fevereiro do corrente ano, na edição nº 10 

2.457 do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina e divulgado no programa semanal 11 

de rádio do município em 24 de fevereiro, fazendo cumprir o que dispõe o art. 4° do parágrafo 12 

9° da Lei de Responsabilidade Fiscal. Com a presença de quatorze pessoas, conforme a 13 

página oitenta e cinco do livro próprio, a abertura da audiência foi realizada pelo senhor 14 

vereador Victor Antônio Bays, presidente da Câmara Municipal de Peritiba, saudando a todos 15 

os presentes e repassando a palavra ao assessor contábil do Município, senhor Vanderlei 16 

Picinini, o qual cumprimentou os participantes e iniciou a exposição das contas da 17 

administração municipal de Peritiba referente ao terceiro quadrimestre e também de forma 18 

consolidada o ano de 2017. O assessor apresentou inicialmente as considerações e obrigações 19 

impostas para a realização da presente audiência. Em seguida, mostrou o gráfico com a meta 20 

de arrecadação até o final do terceiro quadrimestre de 2017 que era de R$ 16.150.000,00 21 

(dezesseis milhões, cento e cinquenta mil reais) e, no entanto a arrecadação, ao final do 22 

exercício de 2017 foi R$ 14.252.952,82 (quatorze milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, 23 

novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos), perfazendo um déficit 24 

orçamentário de R$ -1.897.047,18 (um milhão, oitocentos e noventa e sete mil, quarenta e 25 

sete reais e dezoito centavos). Na origem da arrecadação evidenciou-se o Fundo de 26 

Participação dos Municípios - FPM e o ICMS como maiores contribuintes, onde as receitas 27 

correntes atingiram noventa e oito por cento e as receitas de capital apenas dois por cento do 28 

total. Relatou ainda que as transferências constitucionais atingiram 86%, enquanto as receitas 29 

próprias foram apenas 14% do montante arrecadado. Vanderlei reiterou também a 30 

continuidade de perda com o FUNDEB até o final do mês de dezembro totalizando R$ 31 

889.591,50 (oitocentos e oitenta e nove mil, quinhentos e noventa e um reais e cinquenta 32 

centavos). Na avaliação dos limites obrigatórios, os gastos com saúde totalizaram R$ 33 
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 3.618.639,01 (três milhões, seiscentos e dezoito mil, seiscentos e trinta e nove reais e um 1 

centavo), sendo recursos próprios o valor de R$ 2.516.355,47 (dois milhões, quinhentos e 2 

dezesseis mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), perfazendo 3 

23,70% (vinte e três inteiros e setenta centésimos por cento) das receitas constitucionais, 4 

superando o índice obrigatório de quinze por cento, resultando em gasto médio em saúde de 5 

R$ 1.245,23 (um mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e três centavos) por habitante 6 

no ano de 2017. Os gastos próprios com educação atingiram R$ 2.338.315,47 (dois milhões, 7 

trezentos e trinta e oito mil, trezentos e quinze reais e quarenta e sete centavos), perfazendo 8 

26,68 (vinte e seis inteiros e sessenta e oito centésimos por cento) das receitas constitucionais, 9 

superando o índice obrigatório de vinte e cinco por cento, neste caso com o acréscimo das 10 

perdas do FUNDEF no cálculo. Da despesa total da educação, o assessor apresentou o índice 11 

de 78,36 (setenta e oito inteiros e trinta e seis centésimos por cento) de gastos com a folha de 12 

pagamento da educação. Ao final do terceiro quadrimestre, no fechamento do exercício de 13 

2017 as despesas foram assim destinadas por departamento: no gabinete do prefeito foram 14 

gastos R$ 829.189,46 (oitocentos e vinte e nove mil, cento s oitenta e nove reais e quarenta e 15 

seis centavos); na secretaria de administração foram gastos R$ 1.207.839,65 (um milhão, 16 

duzentos e sete mil, oitocentos e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos); no setor de 17 

Finanças as despesas foram de R$ 220.160,83 (duzentos e vinte mil, cento e sessenta reais e 18 

oitenta e três centavos); na educação infantil e fundamental foram gastos R$ 2.882.815,05 19 

(dois milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, oitocentos e quinze reais e cinco centavos); na 20 

educação do ensino médio e superior foram gastos R$ 107. 533,28 (cento e sete mil, 21 

quinhentos e trinta e três reais e vinte e oito centavos); na área de Cultura R$ 285.779,78 22 

(duzentos e oitenta e cinco mil, setecentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos), 23 

Esportes R$ 113.006,86 (cento e treze mil, seis reais e oitenta e seis centavos) e Turismo R$ 24 

14.242,35 (quatorze mil, duzentos e quarenta e dois reais e noventa e trinta e cinco centavos); 25 

no departamento municipal de estradas e rodagem foram gastos R$ 1.494.165,73 (um milhão, 26 

quatrocentos e noventa e quatro mil, cento e sessenta e cinco reais e setenta e três centavos); 27 

no departamento de serviços urbanos foram gastos R$ 684.786,66 (seiscentos e oitenta e 28 

quatro mil, setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos);  as despesas com o FIA 29 

– Fundo da Infância e Adolescência  totalizaram R$ 612,00 (seiscentos e doze reais); na 30 

agricultura foram gastos R$ 1.462.404,94 (um milhão, quatrocentos e sessenta e dois mil, 31 

quatrocentos e quatro reais e noventa e quatro centavos); o Fundo de Assistência Social teve 32 

despesas de R$ 547.221,54 (quinhentos e quarenta e sete mil, duzentos e vinte e um reais e 33 
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 cinquenta e quatro centavos);  no Furohabi (habitação) foram gastos R$ 281.951,44 (duzentos 1 

e oitenta e um mil, novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos); no 2 

Fundicom  R$ 404.174,62 (quatrocentos e quatro mil, cento e setenta e quatro reais e sessenta 3 

e dois centavos) foi o total gasto; na saúde foram gastos R$ 3.618.639,01 (três milhões, 4 

seiscentos e dezoito mil, seiscentos e trinta e nove reais e um centavo) e na Câmara Municipal 5 

foram gastos R$ 513.402,44 (quinhentos e treze mil, quatrocentos e dois reais e quarenta e 6 

quatro centavos). Nos gastos com pessoal, o valor consolidado da administração municipal e 7 

da Câmara atingiu 51,05% (cinquenta e um inteiros e cinco centésimos por cento), ficando 8 

abaixo do limite prudencial de 57% dos recursos arrecadados. A dívida a longo prazo estava 9 

em R$ 5.346,68 (cinco mil, trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos), além 10 

do financiamento junto ao BNDES para aquisição do trator de esteira no valor de 11 

quatrocentos e vinte e cinco mil reais. Os saldos bancários em 31 de dezembro de 2017 12 

totalizavam R$ 2.532.139,62 (dois milhões, quinhentos e trinta e dois mil, cento e trinta e 13 

nove reais e nove e sessenta e dois centavos), restando comprometido deste valor a quantia de 14 

R$ 470.744,69 (novecentos e trinta e quatro mil, trinta e oito reais e dezoito centavos) em 15 

recursos vinculados. Por fim, o assessor Vanderlei respondeu algumas perguntas pontuais 16 

sobre assuntos específicos fora da parte fiscal. Em seguida, analisou a economia brasileira 17 

como um todo e deixou palavras otimistas ao dizer que o país tem dinheiro, mas precisa de 18 

credibilidade e devolveu a palavra ao senhor Victor Antônio Bays, presidente da Câmara 19 

Municipal de Peritiba, a qual reafirmou a importância das prestações de contas na 20 

administração, como forma de transparência da utilização dos recursos. Concluída a pauta do 21 

edital, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a audiência pública de prestação 22 

de contas do 3° quadrimestre de 2017. E para constar, eu, César Claudir da Silva, lavrei a 23 

presente ata. 24 
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