
ATA DA JUSTIFICATIVA DA NÃO EXECUÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DAS METAS 1 
FISCAIS COMPETÊNCIA 1º QUADRIMESTRE 2020 e 3º QUADRIMESTRE 2019) 2 

Ata da audiência pública do 1º QUADRIMESTRE DE DOIS MIL E VINTE, em atendimento ao  3 

parágrafo 4º do artigo 9º  da Lei de Responsabilidade Fiscal informo que aos  nove dias do mês de junho 4 

de dois mil e vinte, em virtude da pandemia do covid19(corona-vírus) foi realizada através de vídeo 5 

conferência, sendo a mesma gravada, em Cumprimento das Metas Fiscais à LRF (art. 9º, § 4º), que 6 

determina que o Poder Executivo deve demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais 7 

quadrimestrais. Ainda, em virtude da anterior ter sido apresentada apenas internamente, respeitando  o 8 

Decreto 525 do Estado de Santa Catarina,(que dispõe sobre novas medidas para enfrentamento da 9 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus e estabelece outras 10 

providências, e em seu Artigo 7º,  inciso II – a,  que proibi as reuniões de qualquer natureza), o 11 

cumprimento das metas fiscais relativas ao 3º Quadrimestre de 2019 também foi apresentado nesta 12 

oportunidade.  Informei os indicadores do ano de 2019 estão dentro dos percentuais preconizados pela LRF, 13 

na gestão fiscal os indicadores da Folha Poder Executivo atingiram 46,47% , Legislativo 1,35%, 14 

Consolidado 47,82%, e na execução orçamentária os gastos com saúde atingiram 17,56%, educação 15 

26,81%, Fundeb(folha magistério) 73,18%, Fundeb(total) 98,23%  e   Total da Receita Corrente Líquida 16 

R$ 34.100.107,86, a meta de arrecadação previsto acumulado de R$ 48.120.000,00 não foi atingido 17 

chegando a R$ 37.066.954,16 (77,03%), mas deve-se  considerar que no grupo das receitas de capital as 18 

destinações de recursos são: operações de crédito e transferências de convênios, e as mesmas não estão 19 

comprometidas, não ocasionando o desequilíbrio orçamentário e financeiro, optamos pela não limitação de 20 

empenho e movimentação financeira apenas pelo controle das destinações de recursos, que serão utilizadas 21 

apenas no ingresso dos mesmos aos cofres públicos. E ainda Informei os indicadores parciais do ano de 22 

2020 relativos ao 1º Quadrimestre, na gestão fiscal os indicadores da Folha Poder Executivo atingiram 23 

47,71% , Legislativo 1,35%, Consolidado 49,06%, e na execução orçamentária os gastos com saúde 24 

atingiram 27,24%, educação 23,37%, Fundeb(folha magistério) e   Total da Receita Corrente Líquida R$ 25 

10.983.190,55. Informo ainda que a vídeo conferência contou com 21 participantes e registrada em 26 

(https://drive.google.com/file/d/1I-SiURhX7ejscmD-C-SK8tUJ0afmHqC3/view). Nada mais 27 

havendo a tratar, para constar lavrei esta ata. 28 
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