
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO 1º (PRIMEIRO) QUADRIMESTRE DE 2020,

REALIZADA POR LIVE.

Aos vinte sete (27), dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte (2020), às

dezessete  (17h),  foi  realizado  nas  dependências  da  Câmara  Municipal  de

Vereadores,  sito  a  Rua  João  Ramiro  Machado,  Orleans,  Estado  de  Santa

Catarina, uma LIVE, no horário das 17h às 18h, sobre a prestação  de contas dos

dados relativos ao primeiro quadrimestre de 2020, da Prefeitura de Orleans e  do

SAMAE, apresentadas pelo Vice-prefeito e responsável pelas audiências, Senhor

Mario  Coan.  O  município  optou  pela  realização  da  LIVE,  devido  ao  momento

crítico  que os municípios estão passando, como forma de prevenção, em virtude

da  pandemia  do  COVID-19.  Na  LIVE,  foram  apresentadas  as  informações

contábeis  e  financeiras,  tais  como:   entradas  da  receita,  estimativas  orçadas,

investimentos realizados por cada secretaria, e pelo SAMAE, entre  outras, bem

como, relatório das obras  executadas e em andamento. Os dados da Prefeitura

de Orleans, foram apresentados conforme demonstrados no   quadro abaixo: 

CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS POR QUADRIMESTRE
Art. 9º, § 4º da LRF

1º quadrimestre de 2020

ESPECIFICAÇÃO
DAS METAS

VALOR TOTAL
ORÇADO

NO QUADRIMESTRE ATÉ O QUADRIMESTRE

Fixada Realizada Diferença Fixada Realizada Diferença

1. Receita     81.501.820,00 
 27.167.273,3

3 
   25.528.014,3

3 
 (1.639.259,00

)
 27.167.273,3

3 
    25.528.014,3

3 
   (1.639.259,00)

2. Despesa     81.501.820,00 
 27.167.273,3

3 
   24.906.313,1

8 
 (2.260.960,15

)
 27.167.273,3

3 
    24.906.313,1

8 
   (2.260.960,15)

3. Resultado Primário       1.547.820,00 
      515.940,0

0 
        744.029,6

0 
      228.089,6

0 
      515.940,0

0 
         744.029,6

0 
        228.089,60 

4. Resultado Nominal       1.970.000,00 
      656.666,6

7 
        625.667,8

3 
      (30.998,84

)
      656.666,6

7 
         625.667,8

3 
        (30.998,84)

5. Montante da Dívida       1.500.000,00 
      500.000,0

0 
     3.721.557,3

0 
   3.221.557,3

0 
      500.000,0

0 
      3.721.557,3

0 
     3.221.557,30 



 Além do exposto no quadro, informou ainda, que os gastos com Educação foram

no  percentual  de  30,08% FUNDEB,  80,00% Saúde  25,21%  e  os  gastos  com

pessoal  foi  no  percentual  de  51,83%.  Falou  ainda,  das  obras  licitadas  e  em

execução, pelo Município.  Em seguida Mario Coan, apresentou as metas   do

SAMAE,  destacando  que  foi  arrecadado  no  Primeiro  Quadrimestre  de  2020  a

importância  de  R$  2.265.345,58,  que  a  despesa  líquida  realizada  foi  de  R$

1.880.760,46,  totalizando  um  superávit  no  primeiro  quadrimestre  de  R$

384.585,12.  Expôs  que  a  despesa  com  pessoal  acumulada  nos  últimos  doze

meses foi de 40,62%, informou ainda que a Autarquia não possui nenhuma dívida,

em seguida falou das principais ações e metas cumpridas pelo SAMAE no referido

quadrimestre, destacando que todas as metas programadas foram cumpridas. De

acordo com Mario Coan, os índices apresentados na audiência são positivos, pois

os recursos foram aplicados de acordo com a legislação.  Por fim, falou que os

relatórios relativos   à audiência   pública do primeiro quadrimestre de 2020, serão

publicados no Portal Transparência da Prefeitura de Orleans. Nada mais havendo

a tratar foi encerrada a audiência pública, de onde extraímos a presente  ata, que

foi secretaria por mim Valdete Deghenhard Stepaniaki, Coordenadora de Controle

Interno,  que  depois   de  lida  e  aprovada  segue  assinada  por  mim  e  pelos

Senhores:  Jorge Luiz  Koch -  Prefeito  de  Orleans,  Mario  Coan –  Vice-prefeito,

Sandro De Pieri – Diretor da Câmara de Vereadores, Edivaldo Lubaven, Antônio

Dias André – Presidente do Legislativo e Fabio Echeli Bett - Diretor do SAMAE de

Orleans. Orleans, SC,  27 de maio de 2020. 


