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 ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 1 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE PERITIBA REFERENTE AO 1° 2 

QUADRIMESTRE DE 2017, EM CUMPRIMENTO AO ART. 4°, PARÁGRAFO 9° DA 3 

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.  4 

Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às dezenove 5 

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

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

Audiência Pública de Prestação de Contas da Administração Municipal de Peritiba 8 

referente ao 1° quadrimestre de 2017, conforme Edital de Convocação n°. 2-2017, 9 

da Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa Legislativa, publicado em quinze 10 

de maio do corrente ano, na edição nº 2.253 do Diário Oficial dos Municípios de 11 

Santa Catarina e também no Mural Publico da Câmara Municipal de Peritiba em 12 

onde de maio, fazendo cumprir o que dispõe o art. 4° do parágrafo 9° da Lei de 13 

Responsabilidade Fiscal. Com a presença de dezesseis pessoas, conforme a página 14 

oitenta e um do livro próprio, a abertura da audiência foi realizada pelo senhor 15 

vereador Gilberto Maciel, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento desta 16 

Casa, saudando a todos os presentes e repassando a palavra ao assessor contábil 17 

do Município, senhor Vanderlei Picinini, o qual cumprimentou os participantes e 18 

iniciou a exposição das contas da administração municipal de Peritiba referente ao 19 

primeiro quadrimestre do ano de 2017. O assessor apresentou inicialmente as 20 

considerações e obrigações impostas para a realização da presente audiência. Em 21 

seguida, mostrou o gráfico com a meta de arrecadação dos últimos seis semestres, 22 

especialmente do primeiro quadrimestre de 2017 que era de R$ 5.327.106,84 (cinco 23 

milhões, trezentos e vinte e sete mil, cento e seis reais) e, no entanto a arrecadação, 24 

ao final dos quatro primeiros meses de 2017 foi R$ 4.268.555,86 (quatro milhões, 25 

duzentos e sessenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais), perfazendo um 26 

déficit orçamentário de R$ 1.058.550,98 (um milhão, cinquenta e oito mil, quinhentos 27 

e cinquenta reais). Na origem da arrecadação evidenciou-se o Fundo de 28 

Participação dos Municípios - FPM e o ICMS como maiores contribuintes, onde as 29 

receitas correntes atingiram noventa e oito por cento e as receitas de capital apenas 30 

dois por cento do total. Relatou ainda que as transferências constitucionais atingiram 31 

86%, enquanto as receitas próprias foram apenas 14% do montante arrecadado. 32 

Vanderlei reiterou também a continuidade de perda com o FUNDEB até o final do 33 
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 mês de abril totalizando R$ 323.623,82 (trezentos e vinte e três mil, seiscentos e 1 

vinte e três reais). Na avaliação dos limites obrigatórios, os gastos com saúde 2 

totalizaram R$ 940.270,95 (novecentos e quarenta mil, duzentos e setenta reais), 3 

sendo recursos próprios o valor de R$ 574.550,07 (quinhentos setenta e quatro mil, 4 

quinhentos e cinquenta reais), perfazendo  19,91% (dezenove inteiros e noventa e 5 

um centésimos por cento) das receitas constitucionais, superando o índice 6 

obrigatório de quinze por cento. Os gastos próprios com educação atingiram R$ 7 

736.098,91 (setecentos e trinta e seis mil, noventa e oito reais), somando-se a perda 8 

do FUNDEB de R$ 323.623,82, totalizou para cálculo R$ 1.059.722,73, perfazendo 9 

27,67 (vinte e sete inteiros e sessenta e sete centésimos por cento) das receitas 10 

constitucionais, superando o índice obrigatório de vinte e cinco por cento. Ao final do 11 

primeiro quadrimestre do exercício de 2017 as despesas foram assim destinadas por 12 

departamento: no gabinete do prefeito foram gastos R$ 243.765,39 (duzentos e 13 

quarenta e três mil, setecentos sessenta e cinco reais); na secretaria de 14 

administração e finanças foram gastos R$ 402.402,92 (quatrocentos e dois mil, 15 

quatrocentos e dois reais); na agricultura foram gastos R$ 309.239,01 (trezentos e 16 

nove mil, duzentos e trinta e nove reais); na educação foram gastos R$ 966.138,53 17 

(novecentos e sessenta e seis mil, cento e trinta e oito reais); no departamento 18 

municipal de estradas e rodagem foram gastos R$ 191.440,33 (cento e noventa e 19 

um mil, quatrocentos e quarenta reais); no departamento de serviços urbanos foram 20 

gastos R$ 198.939,50 (cento e noventa e oito mil, novecentos e trinta e nove reais);  21 

na área social as despesas foram de R$ 170.957,05 (cento e setenta mil, 22 

novecentos e cinquenta e sete reais)  no Furohabi foram gastos R$ 34.840,96 (trinta 23 

e quatro mil, oitocentos e quarenta reais); no Fundicom  R$ 3.620,00 (três mil, 24 

seiscentos e vinte reais) foi o total gasto; na saúde foram gastos R$ 954.303,24 25 

(novecentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e três reais) e na Câmara Municipal 26 

foram gastos R$ 160.832,82 (cento  e sessenta mil, oitocentos e trinta e dois reais). 27 

Nos gastos com pessoal, o valor consolidado da administração municipal e da 28 

Câmara atingiu 48,16% (quarenta e oito inteiros e dezesseis centésimos por cento), 29 

ficando abaixo do limite prudencial de 54% dos recursos arrecadados. O assessor 30 

informou ainda que o Município não possui dividas a longo prazo, somente a 31 

aquisição de um trator sobre esteiras que está em andamento. Vanderlei também 32 

apresentou o demonstrativo das despesas empenhadas liquidadas, totalizando um 33 
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 superávit de R$ 632.076,11 (seiscentos trinta e dois mil, setenta e seis reais) frente 1 

aos recursos arrecadados até 30 de abril. Por fim, o assessor Vanderlei respondeu 2 

algumas perguntas pontuais sobre assuntos específicos fora da parte fiscal. Em 3 

seguida, analisou a economia brasileira como um todo e deixou palavras otimistas, 4 

mesmo com a atual crise política em andamento e devolveu a palavra ao senhor 5 

Gilberto Maciel, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, a qual reafirmou 6 

a importância das prestações de contas na administração, como forma de 7 

transparência da utilização dos recursos. Concluída a pauta do edital, o vereador 8 

Gilberto Maciel agradeceu a presença de todos e encerrou a audiência pública de 9 

prestação de contas do 1° quadrimestre de 2017. E para constar, eu, César Claudir 10 

da Silva, lavrei a presente ata.  11 

 12 
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