
 
 

 

RELATÓRIO CIRCUSTANCIADO DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO 

MARTINHO-RS 

EXERCICIO DE 2020 

 

Encaminha as contas do Prefeito Municipal  

Marino Krewer 

Período:01/01/2020 à 31/12/2020 

 

 

Senhor,  

Digníssimo Presidente, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul 

 

 

Temos a satisfação de apresentar a Vossa Excelência o Balanço Geral da 

administração Direta da Prefeitura Municipal de São Martinho-RS, bem como o Relatório 

Circunstanciado, na forma das Resoluções 591/2002 e 1099/2018 desse Egrégio Tribunal de 

Contas. 

 

A Lei Orçamentaria do Município de São Martinho para o exercício de 2020 de 

nº3094 de 22 de outubro de 2019, estimou a receita, no mesmo valor da despensa, em R$ 

27.825.672,00 (vinte e sete milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, seiscentos e setenta e dois 

reais). 

 

Entretanto, a abertura de Créditos adicionas necessários no decorrer do exercício, 

tanto os suplementares, como os especiais e extraordinários, alteraram as dotações iniciais, como 

demonstra o quadro a seguir: 

 

DESPESA  

Créditos Suplementares  R$ 8.285.223,33 

(-) Reduções  R$ 4.558.799,77 

Créditos Especiais  R$   930.856,84 

Créditos Extraordinários R$  678.169,31 

Total  R$ 33.161.121,71 

 

O município realizou Operação de Crédito no valor de R$ 1.402.245,35 (Um milhão, 

quatrocentos e dois mil, duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) durante o 

exercício de 2020, que representa um percentual de 5,76% sobre a Receita Corrente Liquida. Sua 

amortização irá acontecer a partir do ano de 2022. 

 



 
 

Existe um parcelamento com o Fundo Próprio de previdência RPPS cujo saldo em 

31/12/2020 era de R$22.755,84 (vinte e dois mil setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e 

quatro centavos) a curto prazo, e de R$ 65.856,98 (sessenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e 

seis reais e noventa e oito centavos) a longo prazo. Esta dívida está sendo amortizada 

mensalmente. 

 

A Receita Corrente Líquida representou no período um total de R$ 24.341.976,85 

(vinte e quatro milhões trezentos e quarenta e um mil, novecentos e setenta e seis reais e oitenta 

e cinco centavos), ao passo que, as despesas com pessoal do Poder Executivo somaram R$ 

10.864.099,57 (Dez milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, noventa e nove reais e cinquenta 

e sete centavos), representando 44,63% da Receita Corrente Líquida, portanto, se manteve dentro 

dos limites estabelecidos nos artigos 18 a 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal- Lei 

Complementar nº101/2000. 

 

Durante o exercício de 2020 foi aplicado um total de R$ 4.872.514,14 (quatro 

milhões oitocentos e setenta e dois mil, quinhentos e quatorze reais e quatorze centavos) do 

orçamento proveniente de receitas tributárias e transferências constitucionais na Manutenção e 

Desenvolvimento de Ensino MIDE+ FUNDEB alcançando um percentual de 26,27% sendo 

superior ao mínimo exigido por Lei que é de 25%. 

 

Os gastos do Município em Ações e Serviços Públicos na área da Saúde neste 

período foram de R$ 3.293.475,01 (três milhões duzentos e noventa e três mil, quatrocentos e 

setenta e cinco reais e um centavo), o que representa um percentual de 17,75%, ou seja, o gasto 

foi superior ao mínimo de 15% exigido, com base na legislação vigente. 

 

A Administração Municipal manteve suas metas e ações voltadas, as peças de 

planejamento: Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentarias e Lei Orçamentaria Anual. A 

seguir destacamos de maneira resumida as principais ações e aquisições realizações durante o ano 

de 2020. 

 

Primeiramente recordamos a toda equipe de governo para que em todas as 

Secretarias fossem respeitados os princípios constitucionais, com obediência a legislação vigente, 

seriedade dos atos praticados e total transparência. Para isso mantivemos o Site Oficial do 

Município atualizado publicando Leis, Editais, Tabela de Cargos e Salários etc., e estamos 

divulgando as informações sobre receitas e despesas em tempo real, conforme Lei complementar 

nº 131/2009. Com relação às Audiências Públicos, as mesmas foram realizadas de acordo com as 

exigências da legislação vigente, junto a Câmara Municipal de Vereadores.  

 

Na área social do município incluindo da Assistência Social, no campo da proteção 

social por meio da articulação das demais politicas atuou no suporte: a Rede de Apoio à Escola, 

o Conselho Tutelar, o Conselho Municipal de Apoio à criança e ao Adolescente, o Conselho 

Municipal de Assistência Social, o Conselho Gestor do Fundo Municipal da Habitação de 

Interesse Social e o Conselho do Idoso. 



 
 

Devido a Pandemia do Corona vírus (Covid 19), ocorrido em março, alguns 

trabalhos assistenciais em grupos foram suspensos e outros sendo realizados seguindo normas 

obrigatórias de saúde estabelecidas. 

No decorrer do ano, foram realizados cadastramentos, atualizações e visitas de 

famílias no CadÚnico, atendimento as famílias beneficiadas no Programa Bolsa Família, 

atendimentos a diversas famílias inseridas no Serviço de Proteção e Atendimento Integral a 

família (PAIF), nos grupos do Serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV) do 

CRAS: Grupo das Rosas e Grupo de Gestantes, sedo que no período de março até dezembro, os 

trabalhos foram realizados online. Também foram realizados atendimento e fiscalização dos 

usuários em cumprimento das Prestações de Serviço Comunitário, e o acompanhamento e 

orientação de jovens em cumprimento de Medida Sócio Educativa no primeiro trimestre do ano.  

A Equipe Técnica desenvolveu a acolhida e escuta qualificada individual, voltada 

para a identificação de necessidades de indivíduos e famílias, inclusive com orientação jurídico-

social em casos de ameaça ou violação de direitos individuais, algumas visitas domiciliares e 

alguns atendimento e demanda de estudos sociais encaminhados pelo Poder Judiciário e 

Promotoria de Justiça. 

No que compreende aos benefícios de caráter eventual e não de prestação 

continuada, estes foram destinados as famílias em Vulnerabilidade Social, destacadas no 

CadÚnico, quando suas necessidades foram advindas de situações de Vulnerabilidade 

Temporária. Foram concedidas cestas básicas, doações de roupas, aluguel social, auxílio funeral. 

Junto a Secretaria também foram confeccionadas Carteiras de Identidade. 

A Secretaria também ajudou na realização de eventos como: Dia da Mulher, 

Conferência Municipal da Assistência Social, Campanha do Agasalho.  Destaca-se o início das 

atividades junto ao Centro de Convivência do Idoso, coordenado pela Gestão e referenciado ao 

CRAS. 

Na área da Educação destacamos as conservação e manutenção das escolas 

Municipais e da frota Escolar: formação de 80h pra professores de Rede Municipal de Ensino de 

Educação Infantil e Series Iniciais e 40h de formação da BNCC com estudos do Território 

Municipal; Audiência Pública para avaliação e monitoramento do Plano Municipal de Educação 

– PME, buscando capacitar os professores de rede Municipal de Ensino: Comemoração ao 

aniversário do Município com Concurso Fotográfico; reativação da Banda Marcial Municipal 

Erno Pauvels com aquisição de novos instrumentos musicais e uniformes a todos os integrantes; 

aquisição de uniformes escolares (camiseta) a todos os alunos da rede municipal de ensino; 

distribuindo aos alunos nos primeiros dias do ano letivo e encerramento do ano letivo nas escolas 

Municipais. 

Também disponibilizamos auxilio transporte aos universitários e estudantes de 

cursos técnicos que estudam fora do município conforme Lei n° 2.872 de 404 de abril de 2017.Os 

municípios mantem convênio com o Cefor, onde realizamos contratações de estagiários que 

desenvolvem suas funções junto as escolas municipais.  

 

 



 
 

Ao longo de todo o ano oferecemos merenda escolar de qualidade com elaboração 

do cardápio e acompanhamento de nutricionista do Município a todos os alunos da rede municipal 

de ensino. Os gastos com a merenda escolar somaram aproximadamente o valor de R$ 113,851,11 

(cento e treze mil oitocentos e cinquenta e um reais e onze centavos), destes R$ 72.076,00 (setenta 

e dois mil e setenta e seis reais) foram recebidos do FNDE-PNAE e o restante foi com recursos 

próprios do Município que somam aproximadamente R$ 50.000,00 9cinquenta mil reais). 

Em relação ao transporte escolar, os veículos que compõem a frota passaram por 

reformas e diversas manutenções, com aquisições de peças, pneus e combustíveis de qualidade 

estando devidamente vistoriados na forma da legislação vigente, proporcionando segurança aos 

estudantes transportados. Os recursos oriundos da esfera Federal giram em torno de R$ 38.159,89 

(trinta e oito mil cento e cinquenta e nove reais e oitenta e nove centavos) e da esfera Estadual R$ 

139.829,10 (cento e trinta e nove mil oitocentos e vinte e nove reais e dez centavos), além do 

Município que despendeu o restante necessário para manter o transporte Escolar no exercício de 

2019. 

Houve a revitalização da praça municipal Valentin Klein, com a reforma da quadra 

de acesso e jardim. E ainda foi adquirido um veículo Gol 1.0 Volkswagem modelo 2020, um 

micro-ônibus Marcopolo/V8L para a frota da Secretaria de Educação.  

No decorrer do ano foi comprado mais uma Van Fiat Ducato 16 passageiros, para 

melhor acomodar e dar mais segurança para os alunos no percurso do transporte Escolar. Já a 

instalação dos PPCIs nas Escolas Municipais foi com o intuito de maior segurança dos alunos e 

profissionais que lá frequentam. Também foi adquirido uniformes para a Escolinha Municipal 

“Pequeno Campeão para interagir com outras escolas tanto no município como fora dele. Na 

questão pedagógica, foi feita a aquisição de brinquedos e Playground para Escolas Municipais, 

facilitando a recreação e criando mais alternativas de aprendizagens para nossos alunos. 

Em relação a área da saúde realizamos permanentemente o atendimento na Unidade 

Básica de Saúde através de visitas domiciliares, visitas de agentes comunitários de saúde em que 

foram realizados 11.270 cadastros individuais, visitas de agentes  de combate á endemias, 

vigiagua, temos o laboratório entomológico no qual realizamos análises de amostras de 

identificação do mosquito AEDES AEGYPIT do município e municípios vizinhos, consultas 

médicas, consultas ginecológicas, consultas psiquiátricas, atendimento psicológico,  oficinas 

terapêuticas (NAAB) que foram reduzidas devido a pandemia do covid-19, equipe do NASF, 

atendimento com nutricionista, consultas e procedimentos de enfermagem, 2.033 atendimentos 

odontológicos e 114 próteses dentárias confeccionadas e entregues aos pacientes, atendimento 

com fisioterapeuta, exames laboratoriais, vacinas que foi concedido no ano de 2020 pela 

Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul um selo de vacinação, ''Município que protege, vacina'', 

entrega de medicamentos da Farmácia Básica. Na Unidade Básica de Saúde foram realizados um 

total de  104.516 atendimentos. Oferecemos ainda ressarcimento parcial de despesas com exames 

personalizados, procedimentos médicos, cirurgias e laboratoriais em hospitais e clinicas de 

referência assim como transporte de pacientes a outros municípios. Também são fornecidos vale 

transporte para Porto Alegre e Lajeado quando são agendadas consultas com referência.  Ainda, 

foi adquirido para Unidade Básica de Saúde uma Ambulância no valor de R$ 161.700,00 reais. 

 

 



 
  

 A parceria do Município com a Sociedade Hospitalar São Gregório, entidade 

filantrópica sem fins lucrativos, foi mantida, bem como com o hospital de Caridade de Crissiumal.  

Na área da agricultura continuamos com o programa de incentivo à Inseminação 

Artificial de bovinos de leite o “Mais Leite Mais Renda”, o troca- troca de Sementes e o incentivo 

à emissão de notas de Produtor Rural. Também realizamos plantio de milho para os produtores e 

confecção de silagens como incentivo à bacia leiteira e o melhoramento nas propriedades rurais, 

proporcionando o melhoramento da produção leiteira e da suinocultura. Mantivemos a parceria, 

através de comodato, de um veículo do Estado/RS com o Município.  

Dentre as atividades realizadas podemos destacar: 340,6 horas de confecção de 

silagem para 187 agricultores, 91,5 horas de plantio para 41 agricultores, 38,3 horas de pateação 

para 50 agricultores, 459,3 horas de serviço de retroescavadeira para 93 produtores, 5 

terraplanagens realizadas para empreendimentos relacionados com a atividade leiteira, pagamento 

do incentivo “mais leite mais renda” (vale sêmen) de R$ 20.515,71( vinte mil quinhentos e quinze 

reais e setenta e um centavos) para 45 produtores(aptos), 2 perfurações de poços artesianos, 2 

redes de água novas instaladas e melhoria nas redes existentes nas localidades do município, 

aquisição de 4(quatro) distribuidores de adubo orgânico líquido, aquisição de 1(um) rolo faca, 

aquisição de 1(um) perfurador de solo, aquisição de 1(um)distribuidor de adubo orgânico solido, 

aquisição de 1(uma) roçadeira. Foi realizado o recolhimento de lixo eletrônico no volume de 

15m³(quinze metros Cúbicos), 1.126(hum mil cento e vinte e seis)lâmpadas, 39(trinta e nove) kg 

de pilhas, 192(cento e noventa e duas) unidades de cartuchos de toner. No abatedouro foram 

acompanhados pelo S.I.M, o abate de 1.052(hum mil e cinquenta e duas) cabeças de bovinos e 

563(quinhentos e sessenta e três) cabeças de suínos. A prestação de serviços de retroescavadeira 

esta disponível aos agricultores através do telefone (55)9-9909-7845, projeto de recuperação de 

mata ciliar, plantio de mudas nativas e exóticas no perímetro urbana e rural, doação de mudas 

nativas aos agricultores, autorizações e orientações para manejo de vegetação, tanto rural quanto 

urbana, realização de licenciamentos para empreendimentos de competência municipal, aquisição 

de lixeiras para recolhimento de lixo urbano comum, entre outras. 

Já em relação ao Setor de Obras e Saneamento, os veículos e máquinas que compõe 

a frota do mesmo, passaram por manutenção e reformas para melhor atender os munícipes. Alguns 

itens tiveram fortes investimentos por serem antigos e sucateados. Foram realizadas instalações 

de bueiros e tubulações na cidade e no interior; serviço de terraplanagem, recolhimento de galhos 

e entulhos, abertura de fossas cépticas, preenchimento de fossas cépticas com pedras, manutenção 

e melhorias na iluminação pública, com instalação de lâmpadas de LED em vários pontos da área 

urbana; corte de grama e limpeza de ruas e margem da ERS210 de forma contínua, operação tapa-

buracos(asfalto e calçamento, principalmente nas instalações de rede de água(corsan), 

recolhimento do lixo doméstico(úmido e seco) de segunda à sexta-feira, via consórcio CITEGEM, 

recolhimento de galhos e entulhos, manutenção e recuperação das estradas de forma 

continua(estradas principais, secundaria e acesso ás propriedades), com alargamentos e 

encaibramentos.  

Também houve investimentos em pavimentações do perímetro urbano como: 

Recapeamento asfáltico CBUQ na Rua Jacob Ermídio Hartamann, Calçamento de pedras 

irregulares de basalto na Avenida Egidio Gregory, Pavimentação Asfáltica da Avenida Geert 

Lorenz, Pavimentação Asfáltica na Rua Fausto Amadeu Nichele. 



 
 

Enfrentamos grandes dificuldades nas mais diversas áreas, o que vem atormentando 

a maioria dos pequenos Municípios da Região devido à carência de recursos para fazer frente aos 

programas necessários para atender aos anseios da sociedade, na área as Saúde, Educação, área 

Social, incentivos na produção primaria do Município, na manutenção de estradas para o 

transporte escolar e escoamento da produção, na instalação de novas empresas para geração de 

empregos e principalmente no equilíbrio das contas. 

No entanto, apesar das dificuldades enfrentadas conseguimos desenvolver nosso 

trabalho dentro da disponibilidade de recursos humanos e financeiros e de acordo com o 

cumprimento da legislação vigente. 

Por fim, ressaltamos que neste Relatório estão os principais aspectos da gestão 

financeira e econômica do Município no exercício de 2020. Permanecemos à disposição para os 

esclarecimentos que se tornarem necessários. 

 

São Martinho, 29 de janeiro de 2021. 

 

 

 

JEANCARLO HUNHOFF 

Prefeito Municipal 
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