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___________________________________________________________ 
Ata nº 002, do dia 29 de maio de 2019, da Audiência Pública da Secretaria Municipal da 

Administração e Finanças, realizada às 18h, na Câmara de Vereadores de Quitandinha, 

conduzida pelo senhor Ricardo Casagrande, contador. A apresentação teve por objetivo expor os 

números da administração no quesito finanças do 1º quadrimestre do ano de 2019; são 

audiências obrigatórias a serem feitas nas casas legislativas para a Comissão de Finanças e 

Orçamento, em cumprimento ao Artigo 9º § 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal; foram expostos 

os seguintes dados: receita prevista foi de R$56.645.472; sendo despesa realizada no valor de 

R$15.852.697; com interferência de R$809.416 para a Câmara; R$30.000 para QuitPrev; 

R$13.891.002 de despesa empenhada; R$12.705.606 de despesa liquidada; Déficit/Superavit de 

R$1.112.279; houve despesas de Pessoal e Encargos R$7.646.747 (55%); juros de encargos da 

dívida R$75.547 (0,5%); outras despesas correntes R$5.713.942 (41,1%); investimentos 

R$192.049 (1,4%); amortização da dívida R$ 262.716 (1,9%); num Total de Despesas de 

R$13.891.002. Investimentos (recursos próprios, programas, convênios e operação de crédito) em 

R$192.049, sendo R$159.867 em obras (pavimentação, quadras de esporte, postos de saúde, 

escolas e creche); R$11.715 em veículos, equipamentos agrícolas e rodoviários e aparelhos; 

R$12.204 equipamentos de processamento de dados; R$4.282 em equipamentos diversos; 

R$3.981 em móveis; R$0 em compras de imóveis. Outras despesas correntes realizadas 

totalizaram R$5.713.942, sendo: R$149.136 em consórcio (2,6%); R$1.207.878 em material de 

consumo (21,1%); R$219.794 em material de distribuição gratuita (3,8%); R$323.634 em 

locomoção e transporte (5,7%); R$75.570 em outros pessoa física (1,3%); R$3.183.186 em outros 

pessoa jurídica (55,7%); R$82.849 em tecnologia da informação (1,4%); R$208.850 em auxílio 

alimentação (3,7%); R$144.877 em contribuição Pasep (2,5%); R$118.168 em outras despesas 

correntes (2,1%). Total de Dívida Fundada R$2.185.133, sendo: R$198.681 Parcelamento Pasep; 

R$721.428 Parcelamento Instituto RPPS; R$1.248.532 em Agencia de Fomento Pr; R$16.492 em 

Precatório. Total de Dívida Flutuante R$43.418, sendo R$29.542 em consignações; R$13.876 em 

cauções. Dívida da fonte livre: R$476.846 de saldo dívida (contas a pagar) – fontes livres; R$0 de 

parcelamento do QuitPrev (foram cancelados os empenhos); R$476.846 saldo líquido dívida F–

000; R$4.595.241 em saldo financeiro total; o total de empenhos pendentes do município (todas 

as fontes) foi de R$3.682.716. Demonstrativo por função (realizada): Administração R$1.207.940 

(8,7%); Assistência Social R$658.119 (4,7%); Saúde R$4.079.647 (29,4%); Educação 

R$4.151.948 (29,9%); Cultura R$0 (0%); Urbanismo R$1.382.987 (10%); Gestão Ambiental 

R$353.139 (2,5%); Agricultura R$308.151 (2,2%); Comércio e Serviços R$99.977 (0,7%); Energia 

R$199.408 (1,4%); Transporte R$20.450 (0,1%); Desporto e Lazer R$97.389 (0,7%); Encargos 

Especiais R$338.264 (2,4%); despesa intra-orçamentária (QUITPREV) R$993.583; totalizando 

R$13.891.002. Índices 2019 aplicados até o 1º quadrimestre: saúde 18,2%; educação 24,5%; 

despesa com pessoal 53,78%; FUNDEB 67,3%, RCL R$45.173.753; dívida fundada 4,8%. Feitas 

e realizadas as explicações colocou-se à disposição e esclareceu as dúvidas. Nada mais 

havendo, eu Eduardo Karpinski, redigi a presente ata. 
 

 


