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___________________________________________________________ 
Ata nº 001, do dia 21 de fevereiro de 2020, da Audiência Pública da Secretaria Municipal da Administração e Finanças, 

realizada às 15h, na Câmara de Municipal de Quitandinha, conduzida pelo senhor Ricardo Casagrande, contador. A 

apresentação teve por objetivo expor os números da administração no quesito finanças do 3º quadrimestre do ano de 2019. 

São audiências obrigatórias a serem feitas nas casas legislativas, 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$49.156.868; com interferência de R$2.311.015 repassados para a Câmara, sendo que houve a devolução de 

R$560.655 ; R$94.000 para QuitPrev; R$56.645.472 de despesa empenhada prevista; R$45.261.874 de despesa empenhada 

realizada;  Superavit de R$2.050.634; despesas de Pessoal e Encargos R$24.652.793 (54,5%); juros de encargos da dívida 

R$228.760 (0,5%);  outras despesas correntes R$16.557.046 (36,6%); investimentos R$2.810.917 (6,2%); amortização da 

dívida R$1.012.356 (2,2%); num Total de Despesas de R$45.261.874. Investimentos (recursos próprios, programas, convênios 

e operação de crédito) em R$2.810.917, sendo R$1.460.317 em obras (pavimentação, postos de saúde, escolas e creche); 

R$1.185.705 em veículos, equipamentos agrícolas e rodoviários; R$14.523 equipamentos de processamento de dados; 

R$16.998 em equipamentos diversos; R$16.998 em móveis; R$95.926 em outros equipamentos. Outras despesas correntes 

realizadas totalizaram R$16.557.048, sendo: R$434.515 em consórcio (2,6%); R$3.484.257 em material de consumo (21%); 

R$777.354 em material de distribuição gratuita (4,7%); R$1.824.962 em locomoção e transporte (11%); R$283.262 em outros 

pessoa física (1,7%); R$8.259.008 em outros pessoa jurídica (49,9%); R$192.216 em tecnologia da informação (1,2%); 

R$611.566 em auxílio alimentação (3,7%); R$435.438 em contribuição Pasep (2,6%); R$254.470 em outras despesas 

correntes (1,5%). Total de Dívida Fundada R$1.488.956, sendo: R$95.067 Parcelamento Pasep; R$340.272 Parcelamento 

Instituto RPPS; R$1.006.516 em Agencia de Fomento Pr; R$47.097 em Precatório. Total de Dívida Flutuante R$26.460, sendo 

R$15.084 em consignações e R$11.376 em cauções. Demonstrativo por função (realizada): Administração R$3.810.822 

(8,4%); Assistência Social R$2.921.287 (6,5%); Saúde R$12.623.086 (27,9%); Educação R$15.144.436 (33,5%); Urbanismo 

R$5.068.441 (11,2%); Gestão Ambiental R$679.340 (1,5%); Agricultura R$1.518.853 (3,4%); Comércio e Serviços R$574.581 

(1,3%); Energia R$448.921 (1%); Transporte R$20.449 (0,1%); Desporto e Lazer R$1.210.536 (2,7%); Encargos Especiais 

R$1.241.117 (2,7%); Num total de R$45.261.874. Índices 2019 aplicados até o 3º quadrimestre: saúde 27,97%; educação 

28,6%; despesa com pessoal 50,46%; FUNDEB 73,9%, RCL R$48.857.952; dívida fundada R$1.488.956 (4,16%). Na ocasião, 

o contador aproveitou a oportunidade para expor alguns dados financeiros relacionados à Audiência Pública da Secretaria 

Municipal de Saúde que foi realizada no mesmo dia: O total de despesas desta área foi de R$12.623.086, sendo Pessoal e 

encargos R$6.717.179 (53,2%); Outras despesas correntes R$5.726.248 (45,4%) e Investimentos R$179.658 (1,4%). O valor 

R$6.717.179 de despesas com pessoal e encargos está dividido da seguinte forma: Salário família R$1.109 (0,1%); 

Vencimentos R$5.592.564 (83,3%); Obrigações INSS R$51.935 (0,8%); Outras variáveis e horas extras R$139.302 (2,1%) e 

Obrigações instituto R$932.266 (13,9%). Os R$179.658 de investimentos ocorram com a seguinte divisão: Obras e instalações 

R$139.417 (77,6%); Equipamentos R$40.242 (22,4%). Os R$5.726.248 em Outras despesas correntes (para manutenção da 

secretaria) foram assim utilizados: Consorcio R$307.026 (5,4%); Materiais de consumo R$489.592 (8,5%); Materiais de 

distribuição gratuita R$205.972 (3,6%); Outros pessoa física R$20.250 (0,4%); Outros pessoa jurídica R$4.483.484 (78,3%); 

Tecnologia da informação R$35.950 (0,6%); Auxilio alimentação R$183.971 (3,2%). Algumas despesas relevantes foram 

destacadas a pedido do conselho de saúde e de alguns vereadores: Combustíveis e lubrificantes R$203.597; Manutenção de 

bens imóveis R$47.628; Material Hospitalar R$65.210; Manutenção de veículos R$72.648; Medicamentos R$57.439; Empresa 

Médica (contratação de médicos) R$1.265.055; Hospital R$2.520.000; Lixo hospitalar R$110.589. Resumo das finanças da 

secretaria: Base receita R$34.488.988; Recursos SUS R$3.286.674; Aplicação total na área da saúde R$12.470.548; 

Despesas 15% saúde R$9.551.684 (27,97%) Recursos aplicados excedentes ao percentual mínimo legal (aplicação a maior) 

R$4.474.559 (12,97%). Explicou que o valor de R$607.243,22 sofrerá reprogramação de saldos em 2020, nas seguintes 

contas: Material de consumo R$160.917,41; Outros serviços terceirizados Pessoa Jurídica R$156.226,07; Material de consumo 

R$10.925,66; Material de consumo R$2.990,47; Outros serviços terceirizados pessoa jurídica R$3.016,23; Material de 

consumo R$24.037,38; Permanente R$96.354,83; Permanente R$152.775,17. Realizadas as explicações colocou-se à 

disposição e esclareceu as dúvidas. Nada mais havendo, eu, Eduardo Karpinski, redigi a presente ata. 

 

 


