
ATA DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO DO CUMPRIMENTO DAS
METAS FISCAIS DO 2º QUATRIMESTRE DE 2021

Aos vinte e oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às
quinze horas, no Auditório da Câmara Municipal de Vereadores do Municipio
de Santa Teresa, reuniram-se os membros da Comissão de Finanças da
Câmara Municipal, os Vereadores Claudio Giovane Prando Milli, Thiago
Vicente Roldi e Almery Lilian Moraes Lopes, o Prefeito Municipal de Santa
Teresa Senhor Kleber Medici da Costa, a Controladora Interna Maria José
Foeger o Gerente de Projetos e Convênios João Paulo Angeli, para realização
da reunião de apresentação dos dados referentes ao cumprimento das Metas
Fiscais até o 2º Quadrimestre de 2021, em cumprimento à Portaria nº 88/2021
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, publicada em 30 de
novembro de 2021. Deu início à reunião com a abertura pelo senhor Claudio
Giovane Prando Milli, presidente da Comissão de Finanças que convidou ao
Prefeito, Municipal para apresentar os relatórios de avaliação das metas fiscais
do 2º quadrimestre de 2021, em cumprimento ao parágrafo 4º, artigo 9º da
LRF. Os dados foram originários dos relatórios resumidos da execução
orçamentária — RREO e dos relatórios da gestão fiscal — RGF publicados
regularmente, através do diário oficial dos municípios — DOM/ES no dia
17/07/2021 e no portal de transparência do municipio. De acordo com os
quadros apresentados a receita consolidada orçada foi de R$ 95.886.286,00
sendo realizada até o 2º quadrimestre R$ 69.411.490,02. A despesa
empenhada consolidada e de R$ 64.733.218,23 e liquidadas R$
48.649.517,19. Os índices acumulados até o segundo quadrimestre do
exercício de 2021 para pessoal e encargos do Poder Executivo é de 35,83% da
Receita corrente Líquida (limite prudencial de 51,30% e máximo de 54,00%),
ficando abaixo do limite prudencial. Em Ações e Serviços de Saúde o Município
aplicou 14,83% da Receita Resultante de Impostos (mínimo de 15%), em
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 15,08 % (minimo de 25%). Em
remuneração do pessoal do magistério aplicou 56,14% do que vem do
FUNDEB (mínimo de 70%). Os índices apresentados estão abaixo dos limites
legais e constitucionais, no entanto a administração já vem tomando várias
medidas responsáveis e legais para cumprir desses indices devido a várias
vedações oriundas da Lei Complementar 173/2020. Nada mais havendo a ser
tratado, Eu João Paulo Angeli, Secretário Ad Hoc, lavrei a presente ata e
depois de lida e aprovada vai assinada pelos presentes.
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Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às
treze horas na sala de reunião da sede da prefeitura municipal de Santa Teresa,
reuniram-se os membros da Comissão de Finanças da Câmara Municipal, os
vereadores Claudio Giovane Prando Milli, Thiago Vicente Roldi e Almery Liliam
Moraes Lopes Prefeito Municipal de Santa Teresa o Exmo Sr. Kleber Medici da

'Costa e a Secretária Municipal de Fazenda Eliegi Torezani Ferrari, para realização
de Audiência Pública para apresentação dos dados referentes ao cumprimento das
Metas Fiscais até o 3º Quadrimestre de 2021, em cumprimento à Portaria nº 88/2021
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, publicada em 30 de novembro
de 2021. Dando inicio aos trabalhos o Exmo Sr. Kleber Medici da Costa, Prefeito
Municipal, deu as boas vindas aos vereadores e membros da comissão de Finanças
da Câmara e passou a apresentar os dados fiscais e execução orçamentaria de
2021 mediante apresentação dos relatórios contendo a avaliação das metas fiscais
do 3º quadrimestre de 2021, em cumprimento ao parágrafo 4º, artigo 9ºda LRF.
extraídos dos relatórios resumidos da execução orçamentária — RREO e dos
relatórios da gestão fiscal — RGF publicados no diário municipal dos municípios —
DOMES no dia 28/01/2022 e no portal de transparência do município. Após informou
que o comportamento da Receita consolidada no período foi superior a receita
orçada sendo de R$ 95.886.286,00 e a receita realizada de R$ 110.881.897,98, já a
despesa empenhada consolidada foi de R$ 89.519.888,41 e liquidada R$
87.409.578,28, apresentando uma economia orçamentaria de R$ 21.465.592,84 e, o
resultado primário do exercício foi de R$ 19.652.594,27 e o Resultado Nominal
apresentou um aumento significativo o que aumenta a capacidade de pagamento
com em relação ao disponivel. Dando prosseguimento passou a apresentar os
índices investidos em saúde, educação, pessoal e encargos até o terceiro
quadrimestre de 2021, explanando que para pessoal e encargos do Poder Executivo
gastou de 36,05% da Receita corrente Líquida (limite prudencial de 51,30% e
máximo de 54,00%), ficando abaixo do limite prudencial. Em Ações e Serviços de
Saúde o Município aplicou 15,90% da Receita Resultante de Impostos e
Transferências Constitucionais (mínimo de 15%), em Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino 27,88% (mínimo de 25%). Em remuneração do pessoal
do magistério com recursos do FUNDEB o município aplicou 70,20% do recurso
recebido no exercício (mínimo de 70%), cumprindo dessa forma com a
obrigatoriedade legais e constitucionais de todos os índices. Nada mais havendo a
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