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ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA   Nº 01/2016 

  
Aos 25 dias de fevereiro de 2016, com início às 14h15min, no Plenário da Câmara de Vereadores de 
Estrela, foi realizada a Audiência Pública para demonstração e avaliação das metas fiscais do 3º 
quadrimestre (janeiro a dezembro) de 2015, com a presença das pessoas que constam na lista de presenças 
(Anexo I). O Vice-Presidente da Câmara Municipal, Andreas Hamester, abriu os trabalhos e convidou a 
Contadora da Câmara de Vereadores, Cristine Fell Chemin, para secretariar a reunião. A seguir foi lida a 
Comunicação de Audiência Pública publicada no Jornal Nova Geração, na edição do dia 19 de fevereiro 
do corrente ano. Na seqüência, convidou o Secretário da Fazenda, Darla Belinni e a Contadora Elaine 
Goergen para apresentar os dados do município, como segue (Anexo II): BALANÇO 
ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA E DA DESPESA – no exercício de 2015 foi arrecadado R$ 
96.491.021,26 (previsão inicial de R$ 79.800.000,00) e as despesas empenhadas: pelo Poder Executivo 
totalizaram R$ 87.354.134,53 e pelo Poder Legislativo, R$1.785.766,36; liquidadas R$ 80.743.445,90 e 
R$ 1.785.766,36 respectivamente. Importante mencionar que o excesso de arrecadação nas receitas se 
deve aos financiamentos do PAC e empréstimo junto ao Banco do Brasil para pavimentação de ruas. 
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA: que totalizou R$ 73.570.856,30 , nos 
últimos 12 meses; RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 
arrecadaram no exercício o montante de R$ 10.171.925,53 e pagaram R$ 4.128.855,92 , resultando um 
superávit de R$ 6.043.069,61, nesse valor já incluso as parcelas da recuperação do passivo atuarial; 
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO ficou demonstrado que o resultado nominal e primário 
atingiu as metas previstas na LDO para o exercício de 2015 ; MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A 
PAGAR os Restos a Pagar Processados do Poder Executivo relativo a exercícios anteriores ainda 
representa R$ 24.827,63 e os  Não Processados R$ 752.012,73, totalizando R$ 776.840,36. A Contadora 
Elaine informou que este valor mais os restos a pagar do exercício possuem suficiência financeira para 
pagamento. DESPESAS COM EDUCAÇÃO, o município aplicou no exercício de 2015 o percentual de  
25,49 % em educação e em relação à aplicação de, no mínimo 60% das despesas com MDE no ensino 
fundamental, foi aplicado 72,55%, atendendo assim os preceitos legais; RECEITAS DE OPERAÇÃO 
DE CRÉDITO: Em 31/12/2015 o valor referente as operações de crédito totalizaram 12.717,846,00 
referente ao empréstimo do PAC e do Banco do Brasil. DESPESAS COM SAÚDE, foi aplicado o 
percentual de 23,45%, representando um montante de R$ 13.101.179,17, distribuídos em ações e serviços 
públicos de saúde, índice este também, bem  acima do limite constitucional. RECEITA DE 
ALIENAÇÃO DE ATIVOS: tem um saldo a realizar de R$ 1.439.396,82  referente a venda do prédio da 
Secretaria da Agricultura e da Secretaria da Saúde. DESPESAS COM PESSOAL: a Despesa com 
Pessoal (folha de pagamento com encargos) do Poder Executivo totalizou R$ 35.699.337,53 , 
representando 48,52% da RCL se calculada nos moldes exigidos pelo TCE, índice um pouco elevado que 
tem preocupado  a Administração Municipal, já que o percentual de alerta é de 48,60%. DÍVIDA 
CONSOLIDADA: Valor em 31/12/2015 R$ 10.444,132,42  sendo que as maiores dívidas são referente 
ao PAC. Concluindo, Darla Belinni, mencionou que, com base nos dados expostos, o Município de 
Estrela  superou os limites estabelecidos de Resultado Primário e Resultado Nominal; as despesas com  
pessoal e a Dívida Consolidada Líquida como proporção da Receita Corrente Líquida, encontram-se 
abaixo dos limites legais, o que comprova o atingimento das metas fiscais estabelecidas, bem como os 
requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal para o exercício de 2015. Na seqüência, o Vice-Presidente 
da Câmara Municipal abriu espaço para questionamentos onde o Vereador Paulo Scheeren questionou 
sobre aumento salarial e do vale alimentação onde o Secretário mencionou que não há previsão de 
aumento devido ao percentual com gastos com pessoal estar próximo ao limite de alerta estabelecido pelo 
Tribunal de Contas do Estado. Não havendo mais questionamentos, o Vice - Presidente da Câmara 
declarou encerrada a Audiência Pública. Estrela, 26 de Fevereiro de 2015. 
  

                                     
 
 
 
 


