
Ata de Audiência Pública para apresentação e discussão da proposta orçamentária do Município de 
Colina, referente ao exercício financeiro de 2023. 

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de setembro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), as 19:00 horas, 
nas dependências do auditório da Secretária Municipal de Educação, sito A Rua 7 de Setembro, 606, 
foi realizada audiência pública para tratar de apresentação e discussão da proposta orçamentária do 
Município de Colina, referente ao Exercício Financeiro de 2.023. Presente todos que assinaram a 
lista de presença e que vai anexada na presente Ata. Dando continuidade o Sr. Paul?  Cesar Del  
Ângelo, como presidente da audiência declarou abertos os trabalhos, dizendo que a audiência tem a 
finalidade de apresentar a proposta orçamentária do Município para o exercício de 2023, com a 
demonstração da previsão da receita e fixação das despesas para cada órgão do governo. 0 Sr. 
Paulo  Cesar  dando continuidade a audiência, deixou a palavra em aberto para saber se algum dos 
presentes tinha alguma dúvida ou questionamento. Não havendo nenhuma pergunta pelos presentes, 
o Sr. Paulo  Cesar  deu continuidade fazendo como de costume uma explanação sobre a 
obrigatoriedade da aplicação de 25%(Vinte e cinco por cento) em Educação e 15%(quinze por 
cento) em Saúde, das receitas resultantes de impostos. Prosseguindo informou então que fará a 
leitura da peça orçamentária que será proposta pelo Poder Executivo passando a informar sobre os 
valores da proposta falando que foi estimada a receita e fixada à despesa do Município para o 
exercício financeiro de 2023 em R$ 152.682.000,00(Cento e Cinquenta e Dois Milhões e 
Seiscentos e Oitenta e Dois Mil Reais). A seguir disse que as receitas obedecerão A seguinte 
classificação econômica. Receitas Correntes: Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de 
Melhoria-R$ 17.347.000,00 (Dezessete milhões, trezentos e quarenta e sete mil reais); Receita de 
Contribuições-R$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais); Receita Patrimonial-R$ 
1.733.000,00 (Um milhão e setecentos e trinta e três mil reais); Receita Agropecuária-R$ 
40.000,00 (Quarenta mil reais); Receita de Serviços-R$ 5.952.000,00 (Cinco milhões, novecentos e 
cinquenta e dois mil reais); Transferéncias Correntes-R$ 143.056.500,00 (Cento e quarenta e tres 
milhões, cinquenta e seis mil e quinhentos reais); Outras Receitas Correntes-R$ 3.098.000,00 (tres 
milhões, noventa e oito mil reais). As Receitas Correntes perfazem um total de R$ 
172.426.500,00(Cento e setenta dois milhões, quatrocentos e vinte e seis mil e quinhentos reais). 
Receitas intraorçamentárias:- R$ 102.000,00 (Cento e dois mil reais); Receitas de Capital: Alienação 
de Bens-R$ 101.000,00(Cento e um mil reais); Transferências de Capital-R$ 1.210.000,00 (Um 
milhão e duzentos e dez mil reais); Total Receitas de Capital-R$ 1.311.000,00(Um 
trezentos e onze mil reais). Levando-se em conta a Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 
no valor de R$ 21.157.500,00 (Vinte e um milhões, cento e cinquenta e sete mil e quinhentos reais), 
sendo assim a Receita Corrente Liquida totaliza R$ 152.682.000,00(Cento e cinquenta e dois 
milhões, seiscentos e oitenta e dois mil reais). Continuando o Sr. Paulo  Cesar  informou que as 
Despesas foram fixadas observando a demonstração por órgãos e a classificação eGonômica, 
conforme  sera  demonstrado a seguir. Despesas por Órgão: Câmara Municipal-R$ 
2.700.000,00(Dois milhões e setecentos mil reais); Poder Executivo-R$ 1.554.000,00(Hum 
milhão, quinhentos e cinquenta e quatro mil reais); Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos-R$ 
771.000,00(Setecentos e setenta e um mil reais); Secretaria Municipal de Planejamento e Meio 
Ambiente-R$ 848.000,00(0itocentos e quarenta e oito mil reais); Secretaria Municipal de 
Administração-R$ 10.376.000,00(Dez milhões, trezentos e setenta e seis mil reais); Secretaria 
Municipal de Finanças-R$ 1.830.000,00(Hum milhão e oitocentos e trinta mil reais); Secretaria 
Municipal de Materiais e Suprimentos-R$ 1.053.000,00(Hum milhão e cinquenta e tres mil reais); 
Secretaria de Serviços Urbanos-R$ 16.379.000,00(Dezesseis mi1h, trezentos setenta C nove 
mil reais); Secretaria Municipal de Saúde-R$ 38.362.000,00(trinta e oito milhões, trezentos e 
sessenta e dois mil reais); Secretaria Municipal de Educação e Cultura-R$ 46.635.000,00(Quarenta e 
seis milhões, seiscentos e trinta e cinco mil reais); Secretaria Municipal de Esportes, Turismo e 
Lazer-R$ 5.459.000,00(Cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil reais); Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social-R$ 3.560.000,00(Tres milhões, quinhentos e sessenta mil 
reais); Encargos Gerais do Município-R$ 11 .203.000,00(Onze milhões, duzentos e três mil 



reais); Secretaria Municipal de Obras-R$ 384.000,00(Trezentos e oitenta e quatro mil reais); 
Secretaria Municipal de Transito e Transportes-R$ 3.725.000,00(Tres milhão e setecentos e vinte e 
cinco mil reais); Secretaria Municipal de Industria, Comércio e Agricultura-R$ 
1.233.000,00(Hum milhão e duzentos e trinta e tres mil reais); Serviço Autônomo de Agua e 
Esgoto de Colina-R$ 6.610.000,00(Seis milhões e Seiscentos e Dez mil reais). Total da despesa 
R$ 152.682.000,00(Cento e cinquenta e dois milhões, seiscentos e oitenta e dois mil reais). 
Despesas por categoria econômica-Despesas Correntes: Pessoal e Encargos Sociais-R$ 
73.537.135,88 (Setenta e tres milhões, quinhentos e trinta e sete mil e cento e trinta e cinco reais e 
oitenta e oito centavos); Juros e Encargos da Divida-R$ 1.000,00(Hum mil reais); Outras Despesas 
Correntes-R$ 64.820.864,12 (Sessenta e quatro milhões, oitocentos e vinte mil e oitocentos e 
sessenta e quatro reais e doze centavos). Total das Despesas Correntes R$ 138.359.000,00(Cento e 
trinta e oito milhões, trezentos e cinquenta e nove mil reais). Despesas de Capital: Investimentos-
R$ 11.879.000,00 (Onze milhões, oitocentos e setenta e nove mil reais); Amortização da Divida-R$ 
1.100,000,00(Hum milhão e cem mil reais). Total das Despesas de Capital R$ 12.979.000,00(Doze 
milhões, novecentos e setenta e nove mil reais). Reserva de Contingência R$ 
1.344.000,00(Hum milhão e trezentos e quarenta e quatro mil reais). Total Geral das Despesas 
R$ 152.682.000,00(Cento e cinquenta e dois milhões, seiscentos e oitenta e dois mil reais). 
Prosseguindo a presente audiência, o Sr. Paulo César deixou a palavra em aberto para que os 
presente fizessem uso, sendo alguns dos presentes fizeram questionamentos que foram 
respondidos pelo Sr. Paulo  Cesar.  Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunido. 
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