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Ata nº 002, do dia 26 de maio de 2021, da Audiência Pública da Secretaria Municipal da 

Administração e Finanças, realizada às 16h, 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 2021. 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$68.012.300, sendo a receita realizada no valor de R$18.541.859; com interferência de 

R$893.471 repassados à Câmara; R$68.012.300 de despesa empenhada prevista; 

R$13.657.176 de despesa empenhada realizada e Superavit de R$3.991.212. Receitas 

totalizaram R$18.541.860 (100%), sendo R$1.855.204 (10%) de receitas próprias (IPTU, iss, 

itbi, taxas, serviços, rendimentos e outros), R$16.686.656 (90%) de transferência Estadual e 

Federal (ICMS, FPM, IPVA, ITR, SUS, FNDE, ASS SOCIAL, Programas e outros e não houve 

receitas provenientes de alienação de bens ou de operações de créditos. Despesas de pessoal 

e encargos R$8.505.775; juros de encargos da dívida R$0; outras despesas correntes 

R$5.055.952; investimentos R$95.449; amortização da dívida R$0; num Total de Despesas de 

R$13.657.176. Investimentos (recursos próprios, programas, convênios e operação de crédito) 

em R$95.449, sendo R$22.671 em obras; R$4.344 em aparelhos e utensílios domésticos; 

R$40.280 em equipamentos de processamento de dados; R$22.443 em máquinas e utensílios; 

R$5.709 em mobiliário em geral e R$26.952 em terrenos. Outras despesas correntes 

realizadas totalizaram R$5.165.387, sendo: R$438.574 em consórcio (8,5%); R$1.440.897 em 

material de consumo (27,9%); R$154.240 em material de distribuição gratuita (3%); R$0 em 

locomoção e transporte (0%); R$92.819 em outros pessoa física (1,8%); R$2.324.853 em 

outros pessoa jurídica (45%); R$115.390 em tecnologia da informação (2,2%); R$189.350 em 

auxílio alimentação (3,7%); R$169.612 em contribuição Pasep (3,3%); R$216.000 em 

subvenções sociais (4,2%); R$0 em sentenças judiciais (0%) e R$23.652 em outras despesas 

correntes (0,5%). Total de Dívida Flutuante R$38.416, sendo R$27.040 em consignações e 

R$11.376 em cauções. Explicou também que não houve movimentação na Dívida Fundada. 

Demonstrativo por função (realizada): Administração R$1.252.898 (9,2%); Assistência Social 

R$718.475 (5,3%); Saúde R$4.768.437 (34,8%); Educação R$3.969.202 (29,1%); Urbanismo 

R$1.997.731 (14,6%); Gestão Ambiental R$253.991 (1,9%); Agricultura R$405.776 (3%); 

Comércio e Serviços R$114.393 (0,8%); Energia R$120.281 (0,9%); Transportes R$0 (0%); 

Desporto e Lazer R$55.991 (0,4%); Encargos Especiais R$0 (0%), totalizando R$13.657.176. 

Índices 2021 aplicados até o 1º quadrimestre: saúde 18,31%; educação 15,94%; despesa com 

pessoal 49,44%; FUNDEB 54,89% e RCL R$55.423.230. Realizadas as explicações colocou-

se à disposição e esclareceu as dúvidas. Nada mais havendo, eu, Eduardo Karpinski, redigi a 

presente ata. 
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