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   Este informativo, já tradicional, tem, como sempre, o objetivo de informar a comunidade xinguense 
sobre as finanças do nosso município e os demais fatos relevantes referentes ao Poder Executivo 
Municipal.

      Após 25 anos da transformação do distrito de Xingu em município de Novo Xingu, completos em 16 
de abril de 2021, e de 21 anos de emancipação administrativa, em 01 de janeiro de 2022, é 
importantíssimo refletir e, com certeza, é possível, com imensa clareza, perceber o quanto tudo evoluiu. 
Nessa mesma linha de pensamento, é necessário ter a consciência de que é preciso estar a frente 
dessa evolução, para que haja a condição de ir ainda mais adiante nessa linha de desenvolvimento e, 
assim, transformar ideias e atitudes em verdadeiras obras de progresso e bem-estar para todos os 
xinguenses.

      O ano de 2021, mais uma vez, foi de muito trabalho, muitas obras e de atitudes, tomadas com vistas 
ao desenvolvimento de médio e longo prazo. Focou-se um pouco mais na área urbana, através, 
especialmente, das obras de pavimentação. Hoje, Novo Xingu está entre os seletos municípios do 
estado com praticamente todas as ruas asfaltadas. Porém, por óbvio, como poderá ser visto aqui, não 
fora deixado de cuidar dos outros setores.

      A agropecuária, como sendo a principal fonte de geração de renda, continuou sendo uma grande 
prioridade. A estabilidade financeira permitiu que fosse ampliado ainda mais o volume de recursos 
investidos para criar novas fontes de receitas para os  produtores. Investiu-se forte na infraestrutura das 
propriedades, especialmente no auxílio aos novos investimentos. É preciso que todos tenham em mente 
que, a produção individual de cada produtor, se maior, contribuirá para a sua própria melhoria na 
qualidade de vida e, também, gerará pontos para que o município arrecade mais e possa distribuir esses 
recursos em investimentos para toda a população.

      Infelizmente, é necessário destacar também, que o ano de 2021 está marcado na história do mundo 
inteiro como um período de luta contra a pandemia do coronavírus. A economia, a vida social, a 
educação e outros diversos setores foram atingidos negativamente pela sua influência. É preciso pesar 
os efeitos que foram produzidos, mas, principalmente, é necessário construir meios para que eles sejam 
minimizados ao máximo para livrar-se o quanto antes desses malefícios. Para tanto, é preciso sempre, 
que cada um, Poder Público e população, façam a sua parte, da melhor forma possível, com as 
condições que lhes são ofertadas, para que haja continuidade da vida e que ela seja, de fato, vivida com 
harmonia, alegria, dignidade e paz.harmonia, alegria, dignidade e paz.

1. Apresentação
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planejamentoplanejamento e cuidados 
relacionados a estratégias de 
investimento. Mesmo assim, não 
há infalibilidade. Entretanto, há 
de se ter fé, resiliência, 
sabedoria e disposição para, 
muitas vezes, começar 
novamente,novamente, aproveitando tudo  o 
que não aconteceu da forma 
pretendida, como aprendizado, a 
fim de minimizar as 
oportunidades de  infortúnio.
  Claro que, há consciência de 
que o fato de haver saldo 
positivo nas contas, como 
ocorrido ao final de 2021 e está 
demonstrado nos quadros 
acima, não significa, por si só, 
presunção de boa gestão 
financeira.financeira. Como já 
mencionamos, há a necessidade 
de haver associação com 

   Estabilidade financeira no 
setor público é resultado de 
trabalho sério, sólido, 
duradouro, realizado com 
planejamento, coerência e, 
muitas vezes, a capacidade de  
deixar de lado os interesses 
políticopolítico eleitorais, a fim de 
privilegiar objetivos maiores, 
como, por exemplo, um futuro 
melhor para as crianças.
   O quadro ao lado, aliado, é 
claro, a boa qualidade dos 
serviços públicos prestados, da 
execução de obras e, 
principalmente, aos bons 
resultados dos projetos de 
fomento ao desenvolvimento 
local,local, como poderá ser 
vislumbrado no conteúdo deste 
informativo, é comprovação da 
afirmação escrita acima.
   Novo Xingu possui alguns 
obstáculos naturais que 
dificultam o desenvolvimento. 
Talvez, o principal deles seja o 
fato de estar localizado num 
“final de linha”, ou seja, não é 
passagem obrigatória para 
qualquerqualquer outra região ou cidade. 
Isso, claro, dificulta em muito a 
motivação de empreendedores 
para realizarem investimentos 
que alavanquem, a curto e 
médio prazos, a circulação de 
moeda, o que resultaria em 
consequenteconsequente aquecimento da 
economia local e, 
automaticamente, em mais 
desenvolvimento. Porém,  este 
município é formado de pessoas 
trabalhadoras e capazes. Nesse 
sentido, é necessário lançar 
mãomão de  outras alternativas, que 
necessitam, justamente, de

 2. Situação Financeira em 31/12/2021

 Total Geral                        R$    677.660,43
 Outros Restos a Pagar                        R$      18.652,49  
 VMLX Eletrônicos Eireli                        R$      26.208,00  
 IPE Saúde                                            R$      29.698,21  
 Focus Equipamentos Eireli                  R$      15.246,00  
 Construtora Drabach                  R$      14.681,75  

 Construbras (pavimentação)                R$    497.660,32  

 Combustíveis                       R$      15.679,66      

  Bifrio Refrigeração Ltda                  R$      59.840,00

CONTAS A PAGAR EM 31/12/2021

 Total Geral                        R$ 2.544.023,82 

 Recursos Vinculados                  R$ 1.000.937,23  

 Recurso Livre                       R$ 1.543.086,59 

SALDO NAS CONTAS BANCÁRIAS E CAIXA DO 
MUNICÍPIO EM 31/12/2021
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2.1. Receita Orçamentária Realizada Durante o Ano de 2021
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2.2 - Resumo da Despesa Orçamentária Realizada em 2021
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2.4. Comparativo de Algumas Despesas Realizadas nos Últimos 5 anos

  
  

2.3. Resumo Financeiro Simplificado de 2021
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Fonte: TCE/RS - www.tce.rs.gov.br

2.5. Gasto com Pessoal

   Com as contas equilibradas e tendo sempre a frente do planejamento a possibilidade de que 
qualquer acréscimo permanente na folha de pagamento terá impacto a curto, médio e longo prazos, 
está-se conseguindo manter o quadro de Servidores próximo do número ideal. 
          Conforme análise do Tribunal de Contas do Estado, o qual se utiliza de parâmetros próprios, 
relacionados à interpretação das leis que regulam a matéria, no ano de 2021, o Poder Executivo 
diminuiu ainda mais o comprometimento da sua receita com o dispêndio necessário para custear a folha 
de pagamento.

  

  
  

No gráfico referente a DESEPESAS DE CAPITAL (INVESTIMENTOS), os números representam 
apenas os valores que contribuiram para o incremento do patrimônio do município, ou seja, os 
serviços de terraplenagem para as instalações de suínos, por exemplo, não estão ali computados, 
eles se encontram no gráfico que demonstra os SERVIÇOS DE TERCEIROS.



        10 | Informativo Municipal | Ano 2021

   Apesar dos entraves 
provocados pela pandemia do 
coronavírus, foi uma ano de muito 
trabalho e avanços no principal 
setor da  econômia do município. 
Fora dedicado, como é feito 
rotineiramente, um grande 
percentualpercentual do tempo, da estrutura 
e dos recursos financeiros da 
Administração Municipal, para dar 
conta da demanda de programas 
e projetos relacionados à 
Agricultura e Pecuária.
   Ao final, é possível, mais 
uma vez, concluir que tudo valeu 
a pena. A contribuição dada foi 
fundamental para a ampliação da 
qualidade, o aumento da 
produção e, principalmente, a 
melhoria do bem-estar das 
pessoas.pessoas.

exigindo ainda mais astúcia na 
missão de preservar os conceitos 
norteadores, adotados até então 
pela Administração Municipal.
      O intuito de executar ações que 
propiciem o aumento da receita 
municipal está cada vez mais 
presente, haja vistas que, 
diminuir a despesa sem o corte 
de benefícios para a população é 
algo mais difícil a cada momento.
      Contudo, austeridade num 
momento de equilíbrio, mas com 
perspectiva de dificuldades, 
talvez seja a “chave” para um 
futuro com  mais segurança 
financeira.

uma pandemia, a qual provocou 
uma crise mundial e que atingiu 
todos os setores, inclusive, no 
que se refere a questão 
econômica. Vimos, por exemplo, 
o gasto com combustíveis 
passar de R$ 410.132,90 em 
2020,2020, para R$ 503.811,78 em 
2021, um aumento de 22,84%.  
Assim, também variou os 
demais gastos com custeio de 
todos os serviços de 
responsabilidade do município. 
   O que é possível ser visto, já 
em 2022, no momento da edição 
deste informativo, é de que o 
cenário ecônomico se agravou, 

 Se é possível, a cada ano, 
ampliar o percentual destinado a 
investimentos, isso se dá em 
razão do zelo empregado à 
gestão financeira.
  Todavia, é importante sempre 
salientar que a Administração 
Municipal não possui, dentre os 
seus objetivos, acumular 
recursos, mas sim, utilizar de 
todos os meios disponíveis, a fim 
de gerar melhorias nos serviços 
ofertados para a população.ofertados para a população.
 Considerando, porém, este 
período em que todos 
conviveram com a presença de 

3. Registro das Principais Ações Realizadas pela Administração  

3.1. Na Administração, Planejamento e Finanças

3.2. Na Agricultura e Pecuária
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3.2.2. Retomada da Agroindústria

   Se, por um lado, mais investimentos na já antiga estrutura das 
agroindústrias de derivados de suínos e leite, por muitos, pode ser vista 
como um risco demasiado, por outro, também é possível pensar que é 
complicado, simplesmente, abandonar todo o esforço e investimento já 
realizado.
      Nesse sentido, após muito planejamento, discussão, estudo e, 
principalmente, cautela, acredita-se muito no novo formato de 
concessão.
   É verdade que, novamente, foram necessários mais investimentos, 
porém, como já fora mencionado, no estado em que a estrutura se 
encontrava não motivava novos interessados.
      A ideia, por ora, é reativar apenas a parte referente aos derivados 
de carne suína, apostando na seleção de empresa que tenha vocação 
e que possa, portanto, ter maior facilidade na produção e 
comercialização dos produtos.

3.2.1. Internet de Altíssima Velocidade

 

    

Caldeira para cozimento a vapor
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3.2.3. O Desenvolvimento da  Agropecuária

 

    

para além das suas 
responsabilidades. Em palavras 
mais simples, executar serviços 
com máquinas no interior da 
propriedade do Produtor Rural 
não se trata de uma obrigação 
legal do ente público, porém, é 
possívelpossível e salutar, quando há 
capacidade financeira e técnica 
para se realizar. Claro que, esse 
tipo de atividade deve estar 
alicerçado no interesse público e 
no bem coletivo, ou seja, 
qualquer que seja o objeto da 
“empreitada”,“empreitada”, deve interessar à 
comunidade como um todo, 
mesmo que indiretamente.

serviços de sua 
responsabilidade. É claro, que 
esses serviços não são apenas 
o recolhimento do lixo, o 
fornecimento de água potável e 
outros essenciais, mas também 
a execução de obras de 
infraestruturainfraestrutura que possibilitem o 
acesso facilitado às condições 
para a execução e operação do 
empreendimento pretendido 
pelo investidor. Todavia, se 
estendermos um pouco mais o 
conceito de prestação de um 
bombom serviço público, talvez 
possamos alcançar aqueles 
executados para os fins de algo 

 Parece óbvio, mas muitas 
pessoas tendem a raciocinar de 
maneira diferente. O verdadeiro 
desenvolvimento de um 
município passa, diretamente, 
pela capacidade de sua 
população empreender e 
superarsuperar desafios. A 
Administração Municipal é, e 
precisa ser, apenas um 
complemento, um ponto de 
suporte, de apoio, 
especialmente quando se trata 
de fazer bem o que de fato lhe 
compete,compete, ou seja, administrar 
com agilidade e eficiência os

Dezenas de novas instalações
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3.3. Na Secretaria Municipal de Obras Públicas

  

  
  

Em 2021, foi dado continuidade 
com a priorização do objeto 
prático, resultado do 
planejamento e do engajamento 
da Administração Municipal. Se 
em período anterior se entendeu 
que havia chegado a hora, com 
a a oportunidade certa, de se 
realizar as obras importantes 
para a área urbana do município, 
então, o momento é de executar 
o resultado do esforço realizado 
administrativamente. Da mesma 
forma, se era pretendido 
encontrarencontrar alternativas para a 
agropecuária e a resposta dos 
produtores foi positiva é, como 
sempre, momento de colocar a 
“mão na massa” e fazer com que 
aconteça o que fora planejado. 
Assim, foram concretizadas as 
obrasobras restantes de 
pavimentação asfáltica e a 
execução das terraplenagens 
para a construção de criatórios 
de suínos e outras instalações 
rurais. 

Rua da Usina, Centro

Avenida 25 de julho (oeste)

Avenida Emílio Knaak, Centro



        14 | Informativo Municipal | Ano 2021

Rua dos Imigrantes (leste) - ANTES

Rua dos Imigrantes (leste) - DEPOIS

Rua Vitor Hugo Borowski - ANTES

Rua Vitor Hugo Borowski - DEPOIS
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Rua dos Imigrantes  (esquina com a Rua 
da Usina) - DEPOIS

Rua dos Imigrantes  (esquina com a 
Rua da Usina) - ANTES

Rua dos Imigrantes  (Praça) - DEPOIS
Rua dos Imigrantes  (Praça) - ANTES

Rua Adão Kuster - DEPOIS
Rua Adão Kuster - ANTES
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Rua da Usina (norte) - DEPOIS
Rua da Usina (norte) - ANTES

Avenida Emílio Knaak (oeste) - DEPOIS

Avenida Emílio Knaak (oeste) - ANTES

Rua Emílio Kuster - DEPOIS

Rua Emílio Kuster - ANTES
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Rua Elizabete Werkhausen - DEPOIS
Rua Elizabete Werkhausen - ANTES

Rua das Flores - ANTES
Rua das Flores - DEPOIS

Rua 8 de Março (norte) - DEPOIS

Rua 8 de Março (norte) - ANTES
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Rua Wilibaldo Henrique Fenner - DEPOIS

Rua Wilibaldo Henrique Fenner - ANTES

Rua Max Grellmann - DEPOIS
Rua Max Grellmann - ANTES

Saída para a Linha Xingu Baixo - DEPOIS

Saída para a Linha Xingu Baixo - ANTES
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Rua 12 de Outubro - DEPOIS

Rua 12 de Outubro - ANTES

Rua Hermann Meyer - DEPOIS

Rua Hermann Meyer - ANTES

Rua do Intercâmbio - ANTES

Rua do Intercâmbio - DEPOIS
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Rua 24 de Março

Rua Nildo Grancke

Avenida Emílio Knaak - Saída para a Linha Paredão

Rua Francisco GradeRua Marino Mallmann
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Rua 8 de Março (sul) - ANTES
Rua 8 de Março (sul) - DEPOIS

Linha Santo Antônio

Rua da Usina - Saída para a L. Xingu Alto



        22 | Informativo Municipal | Ano 2021

Rolo Compactador Autopropelido

Cascalhamento e britagem de estradas vicinais

Pontilhões de Concreto nas Linhas Santo Antônio e Cutia
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3.4. Na Secretaria Municipal de Saúde

   

    

   Mais um ano se passou 
com o amargor provocado por 
um vírus letal que se espalhou 
pelo mundo inteiro, provocando 
uma das maiores 
contaminações da história da 
humanidade.

   No  pequenino município de 
Novo Xingu não faltaram 
esforços cuidados e tudo mais 
que fosse possível ser realizado 
para que, por fim, a situação 
fosse controlada, especialmente 
no que diz respeito ao processo 

de vacinação.
    Todavia, mesmo assim, 
considerando essa preocupação 
principal, fora dado continuidade 
ao planejamento estabelecido, 
atingindo as metas 
estabelecidas para o ano.

Renovação / Modernização da infraestrutura de equipamentos

Renovação constante da frota de veículos da Secretaria



        24 | Informativo Municipal | Ano 2021

3.5. Na Secretaria Municipal de Educação e Cultura

  
  

   2021 foi, a exemplo de 2020, 
mais um ano de muitas perdas 
para a educação. É inestimável o 
prejuízo causado na formação 
das crianças. E, além disso, de 
maneira geral, o grande malefício 
ocasionado na educação de 
nossosnossos jovens, somente poderá 
ser observado, de forma mais 
contundente, pela sociedade, 
quando estes estiverem na vida 
adulta.
  Todavia, procurou-se, das  
mais variadas formas, minimizar 
esses efeitos, quer seja com o 
uso da tecnologia ou com o 
esforço dos(as) Professores(as), 
a fim de fazer com que a lição 
chegasse até os(as) alunos(as).
      Nesse contexto de 
dificuldades, é extremamente 
necessária a participação efetiva 
dos pais ou responsáveis. A dose 
certa de carinho e disciplina, 
talvez, nunca tenha sido tão 
importante. Muitas vezes, é 
imperceptívelimperceptível que essa é a 
encruzilhada entre se formar um 
jovem de sucesso e alguém que 
enfrentará muitas dificuldades, 
podendo vir, no futuro, escolher 
caminhos bastante espinhosos.
 Todavia, mesmo com os 
grandes empecilhos da 
pandemia, oferereu-se o máximo 
possível para continuar em frente 
e é isso que se quer demonstrar 
com as fotos ao lado.

Abertura das comemorações natalinas

Estudo e Readequação do 
Projeto Político Pedagógico

Projetos em turno inverso

Entrega de uniformes no Projeto Escolinha da Chapecoense
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3.6. Na Secretaria Municipal de Assistência Social

   

    

   Na Assistência Social, em 
2021, apesar da pandemia, os 
serviços não foram cessados, 
muito pelo contrário, por se tratar 
de um público mais vulnerável, 
foi necessário reinventar a forma 
de fazer o serviço, de modo que 
asas famílias pudessem continuar 
sendo atendidas.

Retomada dos encontros presenciais com 
os Idosos

Dia Nacional de Combate ao Abuso
e a Exploração Sexual contra Crianças e 

Adolescentes

Agosto Lilás - Combate à 
Violência Contra a Mulher

Setembro Amarelo - Campanha 
de Prevenção ao Suicídio

Outubro Rosa - Campanha de Prevenção e do 
Diagnóstico Precoce do Câncer de Mama

Conferência da Assistência Social

   Nesse período, as ações 
ocorreram, principalmente, 
através de visitas domiciliares 
tanto para o público do PAIF - 
Serviço de Proteção e 
Atendimento Integral à Família, 
como do SCFV - Serviço de 
ConvivênciaConvivência e Fortalecimento de 
Vínculos, onde fora avaliada a  

situação de cada família e 
realizadas as intervenções 
necessárias. Também, foram 
entregues, de forma regular, 
atividades para esse público, 
visando a manutenção e alcance 
dos objetivos de cada serviço.
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4. Perspectivas para 2022

      Se, por um lado, há incertezas com relação ao que possamos esperar para o final de 2022 no que 
se refere a pademia e a economia brasileira, por outro, temos a convicção de que a comunidade de 
Novo Xingu sabe que pode contar com mais um ano de desenvolvimento, de boas práticas 
administrativas, de equilíbrio e coerrência no trato com os recursos públicos municipais, com mais obras 
e melhorias para a população. Isso porque há um método de gestão já consolidado, que traz 
tranquilidade e garante êxito.
      Nesse sentido, com o fim de um processo de isolamento das pessoas e, claro, se houverem boas 
colheitas na agricultura, bem como, bons resultados na pecuária, é muito provável que tenhamos mais 
um ano excepcional.

5. Conclusões

      Para finalizar esse informativo, não há algo diferente a se fazer do que traduzir em palavras a 
satisfação de ter completado mais um ano em que, apesar das dificuldades relatadas, foi possível 
concretizar objetivos e solidificar ainda mais o modelo correto de gestão dos recursos públicos 
municipais. Além disso, as perspectivas de avanço são reais. Não há espaço para retrocessos nos 
próximos períodos. Assim, salvo questões pontuais, alheias a vontade de todos, há muito o que se 
comemorar. 
      Contudo, o que se deseja transmitir é o agradecimento da Administração Municipal para a 
população, para os Servidores Municipais e todos os demais elementos da nossa sociedade que, de 
alguma forma, participaram, de maneira efetiva e, principalmente, com intusiasmo e vontade de 
colaborar, para que fosse construído um resultado de benefício coletivo.

  
  






