O que os números falam sobre Indaial?

70.900
Habitantes
20º município em número de
habitantes de Santa Catarina
Prefeito André Luiz Moser

PIB per capita do município (2018)
R$ 155.119,78

1º Piratuba

R$ 117.712,00

2º Itajaí

R$ 113.080,67

3º Araquari
0
85º São Bento do Sul

R$ 38.266,83

86º Indaial

R$ 38.127,84
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R$ 10.010,84
40.000

80.000

120.000

160.000

200.000

IDH-M 0,777 Alto (0,700-0,799)
O índice é uma medida composta de três dimensões.
O fator longevidade foi o que mais contribuiu para o índice do município.
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O que os números falam sobre o planejamento
e a execução do orçamento de Indaial?
Plano Plurianual (PPA)
vigência 2018-2021

Lei Orçamentária Anual(LOA)
vigência 2020
Prevista
400.000.000

1.400.000.000
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0

Valor previsto

Digite alguma coisa
150.000.000
100.000.000
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0

Valor
executado

Entre 2018 e 2020, foram
executados 57,21% do PPA

Receita

R$280.999.384,05

200.000.000

Digite alguma coisa

R$397.173.000,00

400.000.000

200.000.000

R$311.557.661,34

250.000.000
R$ 768.033.952,2

800.000.000
R$1.342.482.000,00

300.000.000

R$397.173.000,00

350.000.000

1.000.000.000

600.000.000

Executada

Despesa

Resultado Orçamentário
Superávit de R$14.348.871,17
(Receita arrecadada maior que a despesa
executada)

Equilíbrio das contas
Cumpriu a Lei de Contabilidade Pública e a Lei de Responsabilidade Fiscal ao:
Obter superávit financeiro e orçamentário
Não contrair obrigações de despesas sem a correspondente disponibilidade de caixa
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O que os números falam sobre a gestão financeira
e patrimonial de Indaial?
Resultado Financeiro

Superávit

80.000.000
70.000.000

R$25.906.791,98
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Passivo Financeiro
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Superávit/Déficit Finaceiro

O ativo financeiro (dinheiro disponivel/em caixa e valores a receber já autorizados)
é 3,87 vezes maior que o valor do passivo financeiro (compromissos a pagar).

Quanto o município gastou por área?
Educação
24%

De onde vem a receita?
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O que os números falam sobre a educação em
Indaial?
Execução do valor destinado no

Não cumpriu* o limite mínimo de 25%

orçamento para a educação

de gastos com educação sobre a
receita de impostos

valor não executado (R$20.618.239,44)
valor executado (R$68.409.551,68)
23%

*sujeito à reavaliação de acordo com justificativas da
Administração
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25.62%

23.98%
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26.10%
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Monitoramento da meta 1 do Plano Nacional de Educação
Crianças de 0 a 3 anos
matriculadas na creche

60,79%

Atendeu a meta
mínima de 50%

Crianças de 4 a 5 anos
matriculadas na
pré-escola

88,14%

Não atendeu a
meta de 100%

FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Profissionais de Educação
Total das Transferências R$5.075.180,56
91%

65%
34%

95%

60

%

8%

Não cumpriu* o limite mínimo de 95% de

Cumpriu o limite mínimo de 60% de valores

aplicação do valor total recebido

aplicados com o salário dos profissionais da
educação

*sujeito à reavaliação de acordo com justificativas da Administração
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O que os números falam sobre a saúde em Indaial?
Execução do valor destinado no
orçamento para a saúde
valor não executado (R$13.322.259,74)
valor executado (R$63.472.537,10)
17%

Cumpriu o limite mínimo de 15% de
gastos com saúde sobre a
receita de impostos
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% de Execução das 23 metas municipais do Plano Nacional de Saúde
(vigência 2018-2020)
Atingiu 34.69%

Dados prejudicados 39.80%

Não aplicável para o estado 4.08%
Meta: taxa de mortalidade infantil
abaixo de 7 a cada mil nascidos vivos
10

10

Não atingiu 21.43%
Meta: Exames de mamografia
realizados no mínimo em 60% das mulheres
de 50 a 69 anos

Atingiu a meta em 2020

Não atingiu a meta em 2020
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5%
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0

meta 60%

(Foram destacadas duas metas do Plano Nacional de Saúde. As demais metas podem ser encontradas no processo @PCP 21/00119715)
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O que os números falam sobre o saneamento em
Indaial?
Execução do valor destinado no orçamento para o saneamento

30%
valor não executado
(R$5.001.191,08)

69%

valor executado
(R$11.406.362,54)

Atendimento das quatro dimensões do saneamento
População com acesso à água
Atendimento Pleno
Acima da média estadual de 89,97%

População com acesso a esgoto

100%

18,99%

Abaixo da média estadual de 40,01%

População com acesso à coleta de lixo
Atendimento Pleno
Acima da meta estadual de 89,97%

População atendida com drenagem de água pluviais
Acima da média estadual de 44,16%

100%

55,7%
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O que os números falam sobre a administração de
Indaial?
Execução do valor destinado

Cumpriu o limite máximo de 60%

no orçamento para a

com gastos de pessoal sobre a

administração

receita de impostos

valor não executado (R$11.360.670,77)
valor executado (R$25.667.759,49)
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49%
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44%
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30
20

30%

10
0
69%

% gasto Executivo
% gasto Legislativo

Governança
De 2017 a 2020, Indaial recebeu R$ 5.805.875,64
de recursos transferidos pelo governo federal

O Modelo de Excelência em Gestão das Transferências da União (MEG-TR) é
uma plataforma para melhorar o desempenho na aplicação dos recursos
recebidos pelo municípios
Até 2020, 70% dos requisitos para a
submissão foram atendidos

Prazo para a implementação:
Setembro de 2021

Transparência
9,39 de 10 pontos
Nota Mapa Brasil
Transparente

Cumpriu a Lei Complementar n. 131/2009
Informações sobre a despesa e a receita
foram disponibilizadas em tempo real
Made with

O que os números falam sobre as metas dos ODS
em Indaial?
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU
Principais desafios econômicos, sociais e ambientais a serem enfrentados pela sociedade. São
divididos em 17 objetivos e 169 metas que devem direcionar a criação de políticas públicas. As
ODS escolhidas para á analise de alinhamento com políticas públicas foram:
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O que os números falam sobre as metas dos ODS
em Indaial?
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU
Principais desafios econômicos, sociais e ambientais à serem enfrentadas pela sociedade. São
divididos em 17 objetivos e 169 metas que devem direcionar a criação de políticas públicas. As
ODS escolhidas para á analise de alinhamento com políticas públicas foram:

Acompanhamento das metas analisadas
Meta

Descrição da Meta

Indicador
avaliado

3.2

Até 2030, enfrentar as mortes evitáveis
de recém-nascidos e crianças menores
de 5 anos, objetivando reduzir a
mortalidade neonatal (até 28 dias de
vida) para no máximo 5 por mil nascidos
vivos e a mortalidade de crianças
menores de 5 anos para no máximo 8
por mil nascidos vivos.

Mortalidade
Infantil (crianças
menores de 1 ano
por mil nascidas
vivas).

3.3

Até 2030, acabar, como problema de
saúde pública, com as epidemias de AIDS,
tuberculose, malária, hepatites virais,
doenças negligenciadas, doenças
transmissíveis pela água, arboviroses
transmitidas pelo aedes aegypti e outras
doenças transmissíveis.

Mortalidade por
doenças
transmissíveis por
100 mil
habitantes.

3.4

Até 2030, reduzir em um terço a
mortalidade prematura por doenças não
transmissíveis via prevenção e
Mortalidade por
tratamento, promover a saúde mental e o
suicídio por 100
bem-estar, a saúde do trabalhador e da
mil habitantes.
trabalhadora, e prevenir o suicídio,

Especi cação

Situação
encontrada
– período
(2020)

6 ocorrências

6,2 mortes
por mil
nascidos
vivos

46 ocorrências

64,9 mortes
por 100 mil
habitantes

3 ocorrências

4,3 mortes
por 100 mil
habitantes

Made with

Qual o reflexo dos números de Indaial na
apreciação das contas?
Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina
@PCP 21/00119715 Prestação de Contas exercício de 2020
Proposta de voto Relatora Conselheira Substituta Sabrina Nunes Iocken

Cumprimento dos limites necessários para a aprovação

Proposta de voto pela rejeição
*sujeito à reavaliação de acordo com justificativas da Administração

Recomendações ao governo de Indaial
- Efetuar as adequações necessárias ao cumprimento de todos os aspectos avaliados no presente
exercício quanto às políticas públicas municipais;
- Atentar para a necessidade de contribuir no processo de implementação da Agenda 2030,
adotando medidas efetivas para o mapeamento e a vinculação dos programas governamentais
contidos nos instrumentos de planejamento (PPA, LDO e LOA) às metas dos ODS;
- Atentar para a adoção de medidas no sentido de atender de forma antecipada a IN 05/2019 do
Ministério da Economia;
- Garantir o atendimento integral na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade, em
cumprimento ao artigo 208, I, da Constituição Federal e à parte inicial da Meta 1 da Lei (federal) n.
13.005/2014 – Plano Nacional de Educação (PNE); e
- Fortaleçer os conselhos municipais já existentes e institua outros no âmbito do município;
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