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___________________________________________________________ 
Ata nº 002, do dia 27 de maio de 2020, da Audiência Pública da Secretaria Municipal da Administração e 

Finanças, realizada às 10h, 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 1º 

quadrimestre do ano de 2020. 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$62.683.400, sendo despesa realizada no valor de R$15.806.303; com interferência de R$900.000 repassados à 

Câmara, sendo que houve a devolução de R$500.000; R$40.000 para QuitPrev;  R$62.683.400 de despesa 

empenhada prevista; R$14.976.287 de despesa empenhada realizada; Superavit de R$390.016; despesas de 

Pessoal e Encargos R$8.154.663 (54,5%); juros de encargos da dívida R$55.845 (0,4%); outras despesas 

correntes R$6.085.151 (40,6%); investimentos R$390.728 (2,6%); amortização da dívida R$289.900 (1,9%); num 

Total de Despesas de R$14.976.287. Investimentos (recursos próprios, programas, convênios e operação de 

crédito) em R$390.728, sendo R$349.371 em obras (pavimentação, postos de saúde e creche); R$5.250 em 

equipamentos para a área da saúde; R$9.154 equipamentos de processamento de dados; R$16.998 em 

equipamentos diversos; R$26.952 em terrenos; Outras despesas correntes realizadas totalizaram R$6.085.151, 

sendo: R$152.491 em consórcio (2,5%); R$1.340.188 em material de consumo (22%); R$80.160 em material de 

distribuição gratuita (1,3%); R$419.029 em locomoção e transporte (6,9%); R$68.749 em outros pessoa física 

(1,1%); R$3.201.438 em outros pessoa jurídica (52,7%); R$115.287 em tecnologia da informação (1,9%); 

R$193.900 em auxílio alimentação (3,2%); R$158.251 em contribuição Pasep (2,6%); R$189.720 em subvenções 

sociais (3,1%); R$165.938 em outras despesas correntes (2,7%). Total de Dívida Fundada R$1.197.217, sendo: 

R$75.910 Parcelamento Pasep; R$180.695 Parcelamento Instituto RPPS; R$906.033 em Agencia de Fomento Pr; 

R$34.579 em Precatório. Total de Dívida Flutuante R$30.067, sendo R$18.691 em consignações e R$11.376 em 

cauções. Demonstrativo por função (realizada): Administração R$1.350.156 (9,0%); Assistência Social R$800.287 

(5,3%); Saúde R$4.870.232 (32,5%); Educação R$4.840.027 (32,3%); Urbanismo R$1.820.045 (12,2%); Gestão 

Ambiental R$280.568 (1,9%); Agricultura R$385.089 (2,6%); Comércio e Serviços R$104.801 (0,7%); Energia 

R$108.567 (0,7%); Desporto e Lazer R$70.770 (0,5%); Encargos Especiais R$345.745 (2,3%); Num total de 

R$14.976.287. Índices 2020 aplicados até o 1º quadrimestre: saúde 20%; educação 23,3%; despesa com pessoal 

51,5%; FUNDEB 60,2%, RCL R$48.935.236; dívida fundada R$1.197.219 (2,4%). Em seguida respondeu 

perguntas relacionadas aos dados apresentados. 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$4.870.231, sendo Salário Família R$826 (0,1%); 

Vencimentos R$1.931.086 (39,6%); Obrigações INSS R$ 67.614 (1,4%); Outras Variáveis HE R$53.909 (1%); 

Obrigações Instituto R$293.204 (6%); Obras e Instalações R$0 (0%); Equipamentos R$5.250 (0,1%); Consorcio 

R$251.083 (5,2%); Material de consumo R$199.381 (4,1%); Materiais de distribuição gratuita R$60.180 (1,2%); 

Outros pessoa física R$0 (0,1%); Outros pessoa jurídica R$1.934.453 (39,7%); Tecnologia da Informação 

R$18.230 (0,4%); Auxílio Alimentação R$54.800 (1,1%); Algumas despesas relevantes foram: Combustíveis e 

lubrificantes R$66.016; Manutenção de bens imóveis R$21.394; Material Hospitalar R$46.841; Manutenção de 

veículos R$9.055; Medicamentos R$19.872; Empresa Médica (contratação de médicos) R$454.643; Hospital 

R$1.250.000; Lixo hospitalar R$47.126. Base receita R$12.379.133; Recursos SUS R$1.173.887; Aplicação total 

Saúde R$3.168.886; Despesas 15% saúde R$2.480.358 (20,04%) Aplicação a maior R$623.488 (5,04%). 

Realizadas as explicações colocou-se à disposição e esclareceu as dúvidas. Nada mais havendo, eu, Eduardo 

Karpinski, redigi a presente ata. 

 

 


