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ATA Nº 01/2021   DATA: 16/02/2021 

Ata da primeira Audiência Pública, realizada às dezoito horas (18h) no dia dezesseis 
(16) de fevereiro (02) de dois mil e vinte e um (2021), com a presença dos 
signatários registrados na Lista de Presenças de Audiências Públicas do Executivo 
Municipal de Botuverá, realizada no Plenário da Câmara Municipal de Botuverá, 
situado na Rua João Morelli, 60, Centro, Botuverá, SC, audiência pública para 
demonstração e avaliação das metas fiscais do 3º quadrimestre de 2020 do 
Município de Botuverá-SC, em cumprimento ao § 4º, art. 9º, da Lei Complementar 
nº 101 de 04 de maio de 2000. O Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento 
e Fiscalização, da Câmara de Vereadores, Vereador Vinicius Pedrini Colombi, 
presidiu a Audiência Pública, dando por aberto os trabalhos, passando a palavra 
para o Secretário de Administração e Finanças, Cleber Costa, o qual pormenorizou 
os valores conforme segue: As receitas correntes somaram R$ 28.409.559,84 e as 
receitas de Capital resultaram no valor de R$ 3.594.326,89 com Dedução da Recita 
de R$ 3.624.308,02 totalizando R$ 28.379.578,71. As despesas correntes somaram 
R$ 23.193.716,70 e as despesas de Capital resultaram no valor de R$ 6.806.308,35 
totalizando R$ 30.000.025,05. A diferença entre o total de receitas e despesas 
representou um Déficit Orçamentário na ordem de - R$ 1.620.446,34. Receita 
Corrente Líquida – RCL já deduzidas foi de R$ 24.516.089,67. Logo após foi 
demonstrado à despesa com pessoal do Poder Executivo, apresentando um valor 
dos últimos doze meses já com as devidas deduções de R$ 13.083.062,37, que em 
percentual sobre a receita corrente líquida mencionada acima resultou num índice 
de 53,37%, ficando acima do limite prudencial que é de 51,30%.  Em seguida foi 
demonstrado à despesa com pessoal do Poder Legislativo, apresentando um valor 
dos últimos doze meses de R$ 654.236,04 que em percentual sobre a receita 
corrente líquida mencionada acima resultou num índice de 2,67%, ficando abaixo 
do limite de alerta que é de 5,40%. Ainda em seguida foram apresentadas as 
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, alcançando as despesas 
para fins de limite em R$ 1.588.934,11, representando um percentual de 28,21% 
ficando acima do limite mínimo aplicado e previsto no art. 212 da constituição 
federal que é de 25%. As receitas recebidas do FUNDEB somaram R$ 2.116.953,96. 
Foi cumprindo com o valor mínimo de 60%, pois foram aplicados 75,06%. Foi 
demonstrado que o total das despesas com saúde foi de R$ 5.987.946,56, que em 
relação às receitas de impostos e transferências constitucionais legais resultou num 
percentual de 19,72%, acima do limite mínimo exigido de 15%. Em seguida foram 
apresentados os gastos com a COVID-19. Câmara de Vereadores teve um gasto de 
R$ 1.563,44. A Prefeitura Municipal teve um gasto de R$ 527.848,32. O fundo de 
Saúde teve um gasto de R$ 344.342,14. Totalizando um gasto de R$ 873.753,90. 
Durante toda a apresentação, o Secretário de Administração e Finanças teceu 
comentários explicativos dos valores e também respondeu aos questionamentos 
dos presentes. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a 
Audiência Pública referente a Avaliação das Metas Fiscais do 3º Quadrimestre de 
2020, mandando lavrar a presente Ata, que vai assinada pelos Vereadores da 
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Comissão de Finanças Orçamento e Fiscalização presentes na audiência pública. 
Botuverá dia dezesseis (16) do mês de fevereiro (02) de dois mil e vinte e um 
(2021).  
 
 
VINICIUS PEDRINI COLOMBI       VANDERSON BETINELLI      VICTOR WIRTCOWSKY 
             Presidente                                   Membro                                Membro  
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