
ATA DE REUNIÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA para DEMONSTRATIVO E AVALIAÇÃO DO 

CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO 2º QUADRIMESTRE DO ANO DE 2020 (§ 4º, ART. 9º da 

Lei Complementar federal nº 101/2000). E EM CUMPRIMENTO AO ART. 48º da Lei Complementar 

federal nº 101/2000, OBJETIVANDO A TRANSPARÊNCIA ALIADA A PARTICIPAÇÃO POPULAR 

DE FORMA ON LINE.  

Aos vinte e nove (29) dias, do mês de setembro de 2020, às 10:00 horas da manhã, no 

recinto da Câmara Municipal de Conselheiro Mairinck, Rua Dr. Marins de Camargo, 106, 

centro desta Cidade, reuniram-se para deliberam sobre Audiência Pública em cumprimento a 

art. nº 48 da Lei Complementar Federal 101/2000 – LRF, com objetivo de transparência e 

devido a pandemia do coronavirus em cumprimento as recomendações da Organização 

Mundial da Saúde (OMS) e também ao decreto nº 26/2020 do município  não foi possível a 

participação popular, a mesma foi realizada de forma on line sendo divulgada 

antecipadamente e transmitida ao vivo estará disponível para acompanharem a transmissão 

no link: https://youtu.be/2E9_eXO2LwY. Eventuais dúvidas e demais participação poderão 

serem feitas através de chat (Conversa informal na Internet cujos participantes trocam 

mensagens escritas em tempo real, que aparecem ao mesmo tempo para todos os 

participantes do bate-papo; bate-papo on-line.) para a apresentação e avaliação das metas 

fiscais do 2º quadrimestre do ano de 2020. Foi dada abertura a audiência pela contadora da 

Câmara e demonstrado os valores dos gastos no segundo quadrimestre do legislativo, Sendo 

gasto com pessoal efetivo: R$ 95.891,82; subsídios dos vereadores R$ 158.695,04; Servidor 

comissionado R$ 9.105,46; Adiantamento de 13° salário R$ 2.197,04; obrigações patronais 

R$ 55.375,11 perfazendo um total de R$ 321.264,47 de vencimentos e vantagens fixas de 

pessoal.  Foi esplanada ainda demais despesas com auxílio alimentação R$ 2.978,34; diárias 

R$ 2.700,00; serviços postais R$ 122,48; serviços de telecomunicações/telefone R$ 872,05; 

serviços bancários R$ 219,45; serviços de publicidade legal R$ 4.157,64 foram gastos com 

serviços de pessoa jurídica um total de R$ 5.371,62. Despesas de teleprocessamento como 

locação de software (internet) R$ 3.326,40; manutenção de software do site da Câmara R$ 

1.112,00; locação de software sistema equiplano para realização da contabilidade, demais 

suportes do sistema e folha de pagamento R$ 24.718,56, totalizando em R$ 29.156,96. O 

total de repasse do executivo foi de R$ 671.443,83 (seiscentos e setenta e um mil, 

quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis centavos.  Já o total de despesas da 

Câmara municipal foi de R$ 361.471.39 (trezentos e sessenta e um mil, quatrocentos e 

setenta e um reais e trinta e nove centavos), sendo o saldo atual no primeiro quadrimestre de 

R$ 309.972,37 (trezentos e nove mil, novecentos e setenta e dois reais e trinta e sete 

centavos). A Câmara tem de direito segundo o limite de despesas do poder legislativo a 

gastar o valor total de R$: 1.007.165,75 anual. Porém os gastos no segundo quadrimestre 

foram de R$ 361.471.39 (trezentos e sessenta e um mil, quatrocentos e setenta e um reais e 

trinta e nove centavos). O Limite de despesa com folha anual em 2020 é de R$ 705.016,03 

para não ultrapassar o limite de 6% permitido por lei, e o índice no primeiro quadrimestre da 

Câmara foi fechado em 3,28%, sendo assim está dentro das conformidades exigidas por lei. 

Em seguida foi passada a palavra para o contador do Município para que dessa continuidade 

a audiência dos demonstrativos de receitas e despesas do município. Ao darmos 

https://youtu.be/2E9_eXO2LwY


continuidade a apresentação da Audiência Pública passamos em slides diretamente no canal 

do youtube destinado a esta finalidade já citada, baseado na Lei Orçamentária Anual – LOA 

2020, nº 685 de 11 novembro de 2019 que fixou as despesas e estipulou as receitas em R$ 

24.000.000,00, sendo R$ 22.693.200,00 ao Poder Executivo e R$ R$ 1.306.800,00 ao Poder 

Legislativo os valores arrecadados até o final de 31 de agosto do presente exercício com 

Receita Corrente Líquida Arrecada de R$ 17.004.416,15, Gasto com Pessoal perfazendo 

total R$ 8.640.413,79 com percentual na casa dos 50,81%, Receita Arrecadada em R$ 

11.713.492,86 em comparação a mesma data no exercício de 2019 R$ 11.322.066,46 com 

variação para mais de 3,45%, sendo impostos e taxas R$ 565.910,39 no ano anterior R$ 

520.336,03 variação de 8,75% para mais,  Transferências Correntes R$ 10.236.480,58; em 

agosto de 2019 R$ 9.178.222,93 variação de 11,53%  Gastos com Educação R$ 

2.253.122,43 percentual de 25,64%; Gasto com Saúde R$ 2.464.275,11 percentual de 

29,20%; com despesas efetuadas no montante de R$ 10.429.098,72 variação de -9,00% em 

relação ao mesmo período de 2019 que foi de R$ 11.461.481.40, com investimento R$ 

475.994,17, amortização de Dívidas R$ 120.855,87; Nos Órgãos: Administração R$ 

1.941.301,75; Obras e Serviços Públicos R$ 1.659.058,37; Agricultura R$ 284.890,32; 

Assistência Social R$ 473.050,71. Além dessas e outras despesas, a Municipalidade oferece 

no portal de transparência neste momento de crise e pandemia a ferramenta do acesso os 

gastos efetuados no combate ao covid – 19 A intenção é ter sempre dados Contábeis 

confiáveis PARA TOMADA DE DECISÃO, Como evidenciar os impactos da COVID-19 

no orçamento da gestão municipal. Sendo assim não havendo mais nada a tratar, o 

interveniente agradece a presença de todos pela participação no evento, dar-se por encerrada 

a Audiência, lavrando-se a presente ata. 


