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ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2016 
  
Aos 22 dias de setembro de 2016, com início às 14h10min, no Plenário da Câmara de 
Vereadores de Estrela, foi realizada a Audiência Pública para demonstração e avaliação das 
metas fiscais do 2º quadrimestre (janeiro a agosto) de 2016, com a presença das pessoas que 
constam na lista de presenças (Anexo I). O Presidente da Câmara de Vereadores, Adriano 
Scheren  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 16 de setembro do corrente ano. Na 
sequência, convidou a Contadora da Prefeitura Elaine Gorgen Strehl para apresentar os dados do 
município, como segue (Anexo II): BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA E DA 
DESPESA – no período foram arrecadados R$ 66.275.764,66. As despesas empenhadas pelo 
Poder Executivo totalizaram R$ 72.911.236,83 , no Poder Legislativo, R$ 1.367.328,02 .Já as 
liquidadas, no Executivo, totalizam no período: R$ 57.111.695,04 e, no Legislativo, R$ 
1.294.099,29. DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA: totalizou R$ 
84.864.060,61, nos últimos 12 meses ( com aumento significativo devido aos recursos recebidos 
da união e estado referente a adesão do município à gestão plena da saúde); RECEITAS E 
DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA arrecadaram no exercício o 
montante de R$ 7.363.091,01 e pagaram R$ 3.170.847,20 , resultando um superávit de R$ 
4.192.243,81 ( Segundo explanação Contadora Elaine, aproximadamente R$ 3.000.000,00 se 
referem a rendimentos de aplicação financeira), 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 2016; MOVIMENTAÇÕES DOS RESTOS A PAGAR: os Restos a Pagar 
Processados dos exercícios anteriores ainda apresentam um saldo de R$ 176.842,39 e os Não 
Processados R$ 2.693.964,99 totalizando R$ 2.870.807,38. A Contadora informou que hoje há 
suficiência financeira para cobertura de todos os Restos a Pagar do município. A Câmara não 
possui Restos a Pagar de outros exercícios. DESPESAS COM EDUCAÇÃO: o município 
aplicou até o período o percentual de 21,11%  em educação e em relação à aplicação de no 
mínimo 60% das despesas com MDE no ensino fundamental, foi aplicado 67,02 %, 
DESPESAS COM SAÚDE: foi aplicada no percentual de 22,27 %, representando um 
montante de R$9.086.574,25, distribuídos em ações e serviços públicos de saúde, índice este 
além  do limite constitucional, se considerado o quadrimestre.RECEITAS DE OPERAÇÃO 
DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL:Valor aplicado até o quadrimestre foi de R$ 
3.975.060,05 com uma receita de R$ 1.617.723,96. DESPESAS COM ALIENAÇÃO DE 
ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSO: Ainda tem um saldo disponível de R$ 329.937,52 
de recursos livres. DESPESAS COM PESSOAL: a Despesa com Pessoal (folha de pagamento 
com encargos) do Poder Executivo totalizou R$42.701.584,66 , representando 48,31 % da RCL 
índices perto do limite de alerta imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal. DÍVIDA 
CONSOLIDADA LÍQUIDA: Valor em 31/08/2016 R$ 10.879.058,69 . Concluindo, Elaine 
Gorgen Strehl, mencionou que os limites legais estabelecidos de Resultado Primário e 
Resultado Nominal foram superados. Atingindo-se assim, as metas fiscais estabelecidas, bem 
como a atendimento dos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Na sequência, o 
Presidente da Câmara Adriano Scheeren,  abriu espaço para questionamentos onde se 
manifestou o vereador PAULO FLORIANO SCHEEREN, questionando sobre o saldo 
remanescente dos  recursos da saúde, devido a venda do prédio onde funcionava a Secretaria da 
Saúde, onde a Contadora Elaine se comprometeu a enviar os dados. Não havendo mais 
questionamentos, o Presidente da Câmara declarou encerrada a Audiência Pública. Estrela, 22 
de Setembro de 2016, 14:35hs                                                 

 


