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___________________________________________________________ 
Ata nº 003, do dia 28 de setembro 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 2º 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 a receita realizada no valor de R$33.812.249; com interferência de 

R$1.744.385 repassados à Câmara, sendo que houve a devolução de R$530.000; R$80.000 

para QuitPrev; R$62.683.400 de despesa empenhada prevista; R$30.180.683 de despesa 

empenhada realizada e Superavit de R$2.337.181. Despesas de pessoal e encargos 

R$16.128.630 (53,4%); juros de encargos da dívida R$89.296 (0,3%); outras despesas 

correntes R$9.956.966 (33%); investimentos R$3.494.092 (11,6%); amortização da dívida 

R$511.697 (1,7%); num Total de Despesas de R$30.180.683. Investimentos (recursos próprios, 

programas, convênios e operação de crédito) em R$3.494.092, sendo R$578.399 em obras 

(postos de saúde, creche, passarela e outras obras); R$1.681.424 em obras de pavimentação 

e recape e R$237.000 em obras do Meu campinho; R$330.538 em equipamentos para a área 

da saúde; R$89.249 equipamentos de processamento de dados; R$365.930 em equipamentos 

e máquinas agrícolas (trator, rolo, etc); R$184.600 em veículos e R$26.952 em terrenos. 

Outras despesas correntes realizadas totalizaram R$9.956.966, sendo: R$387.662 em 

consórcio (3,9%);R$2.219.248 em material de consumo (22,3%); R$245.454 em material de 

distribuição gratuita (2,5%); R$419.029 em locomoção e transporte (4,2%); R$185.529 em 

outros pessoa física (1,9%); R$5.366.139 em outros pessoa jurídica (53,9%); R$191.022 em 

tecnologia da informação (1,9%); R$385.019 em auxílio alimentação (3,9%); R$317.008 em 

contribuição Pasep (3,2%); R$232.220 em subvenções sociais (2,3%); R$8.636 em outras 

despesas correntes (0,1%). Total de Dívida Fundada R$975.420, sendo: R$58.589 

Parcelamento Pasep; R$31.453 Parcelamento Instituto RPPS; R$860.188 em Agência de 

Fomento Pr; R$25.190 em Precatório. Total de Dívida Flutuante R$38.334, sendo R$22.219 em 

consignações e R$15.964 em cauções. Demonstrativo por função (realizada): Administração 

R$2.335.472 (7,7%); Assistência Social R$1.620.327 (5,4%); Saúde R$8.562.587 (28,4%); 

Educação R$7.605.616 (25,2%); Urbanismo R$3.234.106 (10,7%); Gestão Ambiental 

R$522.194 (1,7%); Agricultura R$1.054.998 (3,5%); Comércio e Serviços R$194.374 (0,6%); 

Energia R$256.626 (0,9%); Desporto e Lazer R$384.638 (1,3%); Encargos Especiais 

R$600.995 (2%); QUITANDINHA-PREV R$2.127.326 (7%), Num total de R$30.180.83. Índices 

2020 aplicados até o 2º quadrimestre: saúde 22,69%; educação 26,99%; despesa com pessoal 

49,15%; FUNDEB 77,85%, RCL R$51.796.584; dívida fundada 1,9% (R$975.421). Realizadas 

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

Eduardo Karpinski, redigi a presente ata. 

 

 

 

 


