Ata da audiência pública de apresentação e avaliação da execução orçamentária, financeira e
de gestão fiscal do 2º quadrimestre de 2020 do Município de Cocal do Sul.
Local de Apresentação: Câmara Municipal de Vereadores - Data: 30/09/2020 – Horário: 10 hs –
Transmissão pela TV câmara no endereço eletrônico: www.camaracocal.sc.gov.br/tvcamara.
Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e vinte, foi apresentado em meio virtual, diante
da necessidade de estabelecer regras e procedimentos temporários para fins de prevenção à
infecção e à propagação do vírus COVID-19, de acordo com o Decreto Estadual nº 515/2020 e
Decreto Municipal nº 511/2020, de 21 de setembro de 2020, o resultado da execução
orçamentária, financeira e de gestão fiscal do 2º quadrimestre de 2020 do Município de Cocal
do Sul. Conforme legislação vigente, e princípios legais relacionados à transparência da gestão
pública, a seguir serão detalhados em números os resultados alcançados nesse período. Na
execução orçamentária observou-se que a receita totalizou R$ 52.028.436,10, representando
66,28% do previsto e a despesa de R$ 44.137.000,15, representou 56,23% do fixado de R$
78.500.000,00. O balanço financeiro resultou no valor de R$ 7.891.435,95 de resultado
superavitário. Quanto à receita no período de janeiro a agosto em comparação ao mesmo
período de 2019, houve uma evolução nominal de 25,94%, sendo que em parte desses valores
referem-se a recursos extraordinários de complementação federal para enfrentamento ao
Covid-19, nas áreas de saúde e assistência social. O resultado nominal e primário no período
em análise superaram as metas estabelecidas na Lei de Diretrizes orçamentária, atingindo
1.244% e 1.182% respectivamente de R$ 470.000,00 e R$ 509.000,00. Na gestão fiscal observase gastos com educação totalizaram R$ 10.118.935,08, o qual representou 26,51% das receitas
de impostos e transferências de impostos, para o cálculo do percentual mínimo de 25%
estabelecido na legislação. Quanto aos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e Valorização do Magistério – FUNDEB, receita recebida foi de R$
6.055.984,09, sendo aplicado em remuneração do magistério em efetivo exercício (60%)
98,08%. Com relação aos gastos com saúde, no valor de R$ 10.315.863,59, que representa
21,08% da receita de impostos e transferências de impostos, cumprindo assim o mínimo
estabelecido em 15%. As despesas com pessoal do poder “executivo” no período de setembro
de 2019 à outubro de 2020, na apuração do limite, ficou em 49,69% e do poder “legislativo”
em 1,87%, cumprindo o artigo 20 da L.R.F., que estabelece o valor máximo de 54% e 6%
respectivamente. No demonstrativo da dívida consolidada (longo prazo) temos um montante
de R$ 9.460.027,95, e a flutuante (curto prazo) em R$ 6.599.025,77. As disponibilidade e caixa
na data de 31/08/2020 é de R$ 19.468.298,11. No demonstrativo de restos a pagar foram
inscritos em 31/12/2019 o valor de R$ 1.441.963,44 e pagos R$ 1.438.973,44, com um saldo a
pagar de R$ 2.990,00. Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a audiência pública
virtual, ficando os canais de ouvidoria e acesso a informação através do site
www.cocaldosul.sc.gov.br.

