
Ata da audiência pública de apresentação e avaliação da execução orçamentária, financeira 

e de gestão fiscal do 1º quadrimestre de 2021 do Município de Cocal do Sul. 

Local de Apresentação: Câmara de Vereadores - Data: 26/05/2021 – Horário: 10 hs – 

Transmissão pela TV câmara no endereço eletrônico: www.camaracocal.sc.gov.br/tvcamara. 

Aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, foi apresentado em audiência 

pública, o resultado da execução orçamentária, financeira e de gestão fiscal do 1º 

quadrimestre de 2021 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 arrecadada totalizou R$ 24.235.822,26, representando 28,18% do previsto e 

a despesa foi de R$ 18.438.092,66, representando 21,44% do fixado de um orçamento total 

de R$ 86.000.000,00. Com isso balanço financeiro teve um superávit de R$ 5.797.729,60. 

Quanto à receita no período de janeiro a abril de 2021, em comparação ao mesmo período 

de 2020, houve uma evolução nominal de 6,03% da receita total, e a receita corrente líquida 

de 13,80% de aumento.  O resultado nominal e primário no período em análise ficou acima 

das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentária em 1.077 e 1.095% 

respectivamente. Na gestão fiscal observa-se gastos com educação totalizaram R$ 

4.929.655,70, representando 19,83% 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 dos 

Profissionais da Educação – FUNDEB, receita recebida foi de R$ 3.801.443,44, sendo aplicado 

em remuneração dos profissionais em educação (70%) 83,36%, totalizando R$ 3.168.920,24. 

Com relação aos gastos com saúde, totalizaram R$ 5.390.890,01, que representa 18,92% da 

receita de impostos e transferências de impostos, cumprindo assim o mínimo estabelecido 

em 15%. As despesas com pessoal do poder “executivo” no período móvel de maio de 2020 

a abril de 2021, na apuração do limite, ficaram em 50,15% e do poder “legislativo” em 

1,79%, 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$ 10.757.328,46, e a flutuante (curto prazo) em R$ 4.710.564,84. Quanto às 

disponibilidades de caixa ou equivalente, temos um valor bruto de R$ 19.368.002,74.  No 

demonstrativo de restos a pagar foram inscritos em 31/12/2020 o valor de R$ 3.341.037,99 

entre processados e não processados e pagos R$ 1.363.692,90, e anulados o valor de R$ 

2.955,81, com saldo a pagar de R$ 1.974..389,28. Após a apresentação com os dados 

consolidados foi aberta a audiência pública para apresentação do Fundo Municipal de 

Saúde, ficando os canais de ouvidoria e acesso a informação através do site 

www.cocaldosul.sc.gov.br,  para que o cidadão possa tirar suas dúvidas e pedidos de 

informação. 

Cocal do Sul/SC, 26 de maio de 2021. 

http://www.camaracocal.sc.gov.br/tvcamara
http://www.cocaldosul.sc.gov.br/


Ata da audiência pública de apresentação do relatório resumido da execução orçamentária, 

financeira do 1º quadrimestre de 2021 do Fundo Municipal de Saúde de Cocal do Sul. 

Local de Apresentação: Câmara de Vereadores - Data: 26/05/2021 – Horário: 10 hs – 

Transmissão pela TV câmara no endereço eletrônico: www.camaracocal.sc.gov.br/tvcamara. 

Aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, foi apresentado em audiência 

pública, o resultado da execução orçamentária, financeira e de gestão fiscal do 1º 

quadrimestre de 2021 do Fundo Municipal de Saúde de Cocal do Sul em cumprimento a lei 

complementar 141 de 13 de janeiro de 2012.  Da receita do Fundo Municipal de Saúde de 

Cocal do Sul: O fundo arrecadou e recebeu por transferências nesse período o valor de R$ 

1.504.375,51, representando 25,20% do orçamento estimado R$ 5.970.000,00. O total de 

gastos com saúde no 1º quadrimestre de 2021 foi de R$ 5.390.890,01, representando 

27,53% do orçamento fixado de R$ 19.579.932,15. Em análise de percentuais da despesa, 

61% foram com despesas com pessoal e 39% de outras despesas correntes. Dos recursos 

aplicados em saúde, 63,18% foram de origem municipal, 30,29% de origem federal, 6,33% 

de origem estadual e 0,21% de recursos próprios. Na classificação por função de governo: 

60,53% em atenção básica, 23,59% em Atenção de média complexidade, 0,79% em vigilância 

sanitária, 2,13% vigilância epidemiológica e 5,35% suporte profilático e terapêutico. Dentre 

os gastos com saúde, R$ 936.896,13, foram executados através do Consórcio de Saúde da 

Região da Amrec – Cisamrec para aquisição de medicamentos, material hospitalar, serviços 

de especialidades medidas e exames de média e alta complexidade. Nesse período foram 

transferidos o valor de R$ 109.784,40 na modalidade “Convênio”, para o Hospital Nossa 

Senhora da Conceição de Urussanga, para custear despesas com o atendimento no pronto 

socorro. As despesas com o enfrentamento do Covid-19, no 1º quadrimestre de 2021 

somaram R$ 532.770,25, financiados com a reprogramação de recursos do ano anterior, 

com destaque com despesas de materiais hospitalares R$ 281.211,80, pessoal e encargos R$ 

236.069,20 e outros destacados.  Restos a pagar que foram inscritos em 31/12/2020 no valor 

de  R$ 238.668,74, foram pagos até o período R$ 103.132,19 e anulados R$ 263,30, tendo 

um saldo a pagar de R$ 135.273,25.  Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a 

audiência pública de apresentação do relatório resumido da execução orçamentária e 

financeira do 1º quadrimestre de 2021 do Município de Cocal do Sul e do Fundo Municipal 

de Saúde, ficando os canais de ouvidoria e acesso a informação através do site 

www.cocaldosul.sc.gov.br , disponíveis para pedido de informações, sugestões e críticas. 

Cocal do Sul/SC, 26 de maio de 2021. 

 

http://www.camaracocal.sc.gov.br/tvcamara
http://www.cocaldosul.sc.gov.br/



