


Udo Döhler
PREFEITO MUNICIPAL

Flávio Martins Alves
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

Samara Perfeito Nunes
DIRETORA EXECUTIVA

Christian Chermak
GERENTE DE CONTADORIA GERAL

Daniele Lindner de Oliveira
CONTADORA GERAL - CRC-SC 022060/O-2



1. Informações gerais:

O Município de Joinville (SC) é governado pelo prefeito com apoio de uma equipe de
governo, a partir da Prefeitura de Joinville e dos diversos órgãos públicos municipais, que
tem de atender programas e ações, com responsabilidade sobre as contas públicas e
transparências sobre seus atos, visando o desenvolvimento social, econômico, ambiental,
entre outros.

Quem exerce o governo
Udo Döhler foi prefeito reeleito para o mandato 2017-2020.

Prefeito
O governo do Município é exercido pelo prefeito, que detém o Poder Executivo Municipal.
Ele é eleito por meio do voto para um mandato de quatro anos, podendo ser reeleito.
O prefeito tem uma série de atribuições e responsabilidades, listadas na Lei Orgânica do
Município,  desempenha  suas  atividades  no  Gabinete  do  Prefeito  –  GAP e  exerce  o
governo  por  meio  de  audiências,  assinaturas  de  atos  e  reuniões  periódicas  com  o
colegiado, formado por membros de sua equipe de governo.

2. Resumo das principais práticas contábeis

a) Disponibilidades
Compreendem os  saldos  de  depósitos  bancários  à  vista  e  aplicações  financeiras.  As
aplicações financeiras são compostas pelo valor principal aplicado mais os rendimentos
auferidos até a data do encerramento do Balanço Patrimonial e são de liquidez imediata.

b) Créditos a receber
Os Valores  a  receber  são  compostos  por  impostos,  taxas,  contribuições  entre  outros
créditos.

c) Investimentos Permanentes
Os investimentos são registrados ao custo de aquisição.

d) Imobilizado
O ativo imobilizado é demonstrado com base no valor de aquisição.
O registro contábil  dos ativos imobilizados recebidos a título de doação são realizados
após mensuração com base em critérios técnicos ou o valor  patrimonial  definido nos
termos da doação.
O cálculo da depreciação, amortização e exaustão é realizado mensalmente conforme
Instrução Normativa aprovada pelo Decreto Nº 21.765/2014.

e) Passivo
O  Passivo  circulante  e  o  exigível  a  longo  prazo  estão  demonstrados  por  valores
conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e
variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.
Houve cancelamento de empenhos de Restos a Pagar Processados e Não Processados
referentes  exercícios  anteriores  a  2020  nos  montantes  de  R$  65.260.247,69  e  R$
3.452.021,79, respectivamente. Os Restos a Pagar de exercícios anteriores a 2020 que
ainda  permanecem em aberto  correspondem a  R$  9.962.355,02  (Processados)  e  R$
9.076.587,99 (Não Processados), os quais serão analisados através dos ordenadores de
despesas, para possível cancelamento daqueles que não serão mais executados.





Despesa Empenhada
Os  registros  de  classificação  da  despesa  foram  efetuados  em  conformidade  com  o
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, expedido pela Secretaria
do Tesouro Nacional – STN. 
Despesa Pública: “A despesa orçamentária pública é o conjunto de dispêndios realizados
pelos entes públicos para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados
à  sociedade,  que  depende  de  autorização  legislativa,  na  forma  de  Consignação  de
dotação orçamentária,  para ser  efetivada.”  Sendo também classificadas  em despesas
correntes e despesas de capital. (MCASP, 2017)
Despesas  Correntes:  classificam-se  nessa  categoria  todas  as  despesas  que  não
contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
Despesas de Capital:  classifica-se nessa categoria  aquelas despesas que contribuem,
diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
Abaixo  segue  demonstrativo  das  despesas  empenhadas  no  Município  de  Joinville
referente ao exercício financeiro de 2020:

Tabela 02: Despesa 
Fonte: Sistema Integrado

RECEITA ARRECADADA 2020

RECEITA TRIBUTÁRIA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

RECEITA PATRIMONIAL RECEITA AGROPECUÁRIA

RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS

TRANSFERÊNCIAS COR-
RENTES

OUTRAS RECEITAS COR-
RENTES

OPERAÇÕES DE CRÉDITO ALIENAÇÃO DE BENS

TRANSFERÊNCIAS DE CA-
PITAL

RECEITAS INTRA-ORÇA-
MENTÁRIAS

DESCRIÇÃO DOTAÇÃO ATUALIZADA R$ DESPESAS EMPENHADAS R$ %

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.496.103.081,45 1.282.158.597,26 51,53%

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21.567.050,28 12.340.684,03 0,50%

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.096.145.728,71 713.111.627,72 28,66%

INVESTIMENTOS 409.878.123,38 144.625.250,85 5,81%

INVERSÕES FINANCEIRAS 24.842.500,00 7.442.791,39 0,30%

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 33.467.204,50 30.125.348,40 1,21%

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.500.000,00 0,00 0,00%

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 461.428.103,08 298.318.283,79 11,99%

RESERVA DO RPPS 150.692.000,00 0,00 0,00%

TOTAL 3.696.623.791,40 2.488.122.583,44 100,00%



*¹ O valor total da Dotação Atualizada corresponde ao valor inicial fixado R$ 3.220.000.000,00,  acrescido
dos  Valores  Suplementados  R$ 733.001.348,24 e Créditos Especiais R$ 12.585.263,34,  e descontados
os Valores Reduzidos R$ 268.962.820,18 no orçamento.

g) Dívida Pública

Conforme  determina  o  artigo  98  da  Lei  4.320/1964  a  dívida  fundada  compreende
compromissos  de  exigibilidade  superior  a  doze  meses,  contraídos  para  atender  a
desequilíbrio orçamentário ou financeiro de obras e serviços públicos.
Abaixo segue relação da dívida fundada do Município de Joinville referente ao exercício
financeiro de 2020:

DESPESA EMPENHADA 2020

PESSOAL E ENCARGOS SO-
CIAIS

JUROS E ENCARGOS DA 
DÍVIDA

OUTRAS DESPESAS COR-
RENTES

INVESTIMENTOS

INVERSÕES FINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

DESPESAS INTRA-ORÇA-
MENTÁRIAS





Lei  Municipal  nº  8.831/2020,  nos  moldes  da  Lei  Complementar Federal  nº  173  de
27/05/2020, sendo que o lançamento de inscrição em dívida fundada será realizado após
o termo de parcelamento estar firmado entre as partes envolvidas . 

h) Precatórios

Precatórios  são  requisições  de  pagamento  expedidas  pelo  Judiciário  para  cobrar  de
municípios, estados ou da União, assim como de autarquias e fundações, o pagamento
de valores devidos após condenação judicial definitiva.
Os  precatórios  são  pagos  na  ordem  cronológica  e  de  acordo  com  a  sua  natureza.
Primeiramente,  são  pagos  os  precatórios  prioritários,  que  são  aqueles  de  natureza
alimentícia, cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta)
anos de idade e, também, dos credores portadores de doença grave, além das pessoas
com deficiência, assim definidos na forma da lei, até o valor equivalente ao triplo fixado
pela legislação para os fins do disposto no § 3º do art. 100. Em seguida, são pagos os
precatórios alimentares, os quais são decorrentes de salários, vencimentos, proventos,
pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte
ou  por  invalidez,  fundadas em responsabilidade  civil,  em virtude  de  sentença judicial
transitada em julgado (art.  100,  § 2º  da Constituição Federal)  e,  por  último, todos os
outros que recebem a qualificação jurídica de comum.
Abaixo segue composição dos precatórios do Município de Joinville referente ao exercício
financeiro de 2020, para pagamento nos exercícios subsequentes:

Joinville, 22 de fevereiro de 2021.

Udo Döhler               Daniele Lindner de Oliveira
Prefeito                                Contadora CRC-SC 022060/O-2

Tribunal de Justiça de Santa Catarina
Ano Orçamentário do pagamento Valores atualizados até 31/12/2020

R$ 3.023.042,11

R$ 4.758.767,04

R$ 46.054,46

2020 R$ 0,00

2021 R$ 14.033.296,28

2022 R$ 6.947.424,86

Total R$ 28.808.584,75

Tribunal Regional do Trabalho – 12ª Região
Ano Orçamentário do pagamento Valores atualizados até 31/12/2020

R$ 191.472,50

2020 R$ 0,00

Total R$ 191.472,50
Total Geral R$ 29.000.057,25

2016*1

2017*1

2019*2

2016*1

*¹ Os precatórios compreendidos no ano de 2016 e 2017 no montante de R$ 7.973.281,65 foram pagos no exercício de 2016 com recursos 
de depósitos judiciais de que trata a Lei 151/2015, no entanto, está pendente de baixa devido o setor de contabilidade não ter recebido 
informações detalhadas sobre o processo judicial/ receita que originou o pagamento dos precatórios. Os referidos precatórios foram 
pagos diretamente pelos Tribunais de Justiça.
*² Referente aos precatórios do ano de 2019 o valor de R$ 46.054,46 pago no exercício de 2019 com recursos de depósitos judiciais de que 
trata a Lei 151/2015, no entanto, está pendente de baixa devido o setor de contabilidade não ter recebido informações detalhadas sobre o 
processo judicial / receita que originou o pagamento dos precatórios. O referido precatório foi pago diretamente pelo Tribunal de Justiça 
de Santa Catarina;


