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Ata nº 003, do dia 29 de setembro de 2021, 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 2021. São 

audiências obrigatórias a serem feitas nas casas legislativas, em cumprimento ao Artigo 9º § 4º 

da Lei de Responsabilidade Fiscal. Inicialmente explicou que o convite para a audiência pública 

foi publicado na edição nº2350 do Diário Oficial dos Municípios (AMP) do dia 16 de setembro 

de 2021, bem como na edição nº0863 do jornal Gazeta de 17 de setembro de 2021. Na 

sequência, foram expostos os seguintes dados: receita prevista foi de R$68.012.300, sendo a 

receita realizada no valor de R$39.475.426; com interferência de R$1.726.877 repassados à 

Câmara; R$68.012.300 de despesa empenhada prevista, R$31.338.954 de despesa 

empenhada realizada e Superavit de R$6.409.595. Receitas totalizaram R$39.475.426 (100%), 

sendo R$4.594.622 (11,6%) de receitas próprias (IPTU, iss, itbi, taxas, serviços, rendimentos e 

outros), R$34.514.707 (87,5%) de transferência Estadual e Federal (ICMS, FPM, IPVA, ITR, 

SUS, FNDE, ASS SOCIAL, Programas e outros), R$366.097 (0,9%) de Transferências de 

Capital (convênios e programas) e não houve receitas provenientes de operações de crédito. 

Despesas de pessoal e encargos R$18.441.304; juros e encargos da dívida R$0; outras 

despesas correntes R$11.380.137; investimentos R$1.517.513; amortização da dívida R$0; 

num Total de Despesas empenhadasde R$31.338.954. Investimentos (recursos próprios, 

programas, convênios e operação de crédito) em R$1.517.513 de janeiro a agosto, sendo 

R$962.658 em obras; R$37.581 em aparelhos e utensílios domésticos; R$423.980 em 

equipamentos de processamento de dados; R$29.464 em máquinas e utensílios; R$16.400 em 

mobiliário em geral e R$47.430 em equipamentos para áudio e vídeo. Outras despesas 

correntes realizadas totalizaram R$11.380.137, sendo: R$665.071 em consórcio (5,8%); 

R$3.858.117 em material de consumo (33,09%); R$239.037 em material de distribuição 

gratuita (2,1%); R$413.628 em locomoção e transporte (3,6%); R$202.832 em outros pessoa 

física (1,8%); R$4.837.516 em outros pessoa jurídica (42,5%); R$193.855 em tecnologia da 

informação (1,7%); R$372.950 em auxílio alimentação (3,3%); R$346.210 em contribuição 

Pasep (3%); R$216.000 em subvenções sociais (1,9%); R$9.255 em sentenças judiciais (0,1%) 

e R$25.666 em outras despesas correntes (0,2%). 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$2.727.016 (8,7%); Assistência Social R$1.599.174 (5,1%); Saúde R$10.021.896 (32,1%); 

Educação R$9.588.260 (30,7%); Urbanismo R$4.523.274 (14,4%); Gestão Ambiental 

R$503.253 (1,6%); Agricultura R$888.925 (2,8%); Comércio e Serviços R$228.511 (0,7%); 

Energia R$308.444 (1%); Transportes R$847,146 (2,7%); Desporto e Lazer R$103.056 (0,3%), 

totalizando R$31.338.955. Índices 2021 aplicados até o 2º quadrimestre: saúde 22,23%; 

educação 22,49%; despesa com pessoal 51,13%; FUNDEB 72,17% e RCL R$57.357.779. Na 

sequência, o Contador do Poder Executivo, Ricardo Casagrande, expôs alguns dados 
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financeiros relacionados à Secretaria Municipal de Saúde: O total de despesas empenhadas 

desta área foi de R$5.213.933, sendo Salário Família R$410 (0,1%); Vencimentos R$2.396.165 

(45,5%); Obrigações INSS R$114.046 (2,2%); Outras Variáveis HE R$125.536 (2,4%); 

Obrigações Instituto R$359.300 (6,8%); Indenizações trabalhistas R$10.089 (0,4%); Obras e 

Instalações R$0 (0%); Equipamentos R$39.525 (0,8%); Consórcio R$161.418 (3,1%); Material 

de consumo R$396.933 (7,6%); Materiais de distribuição gratuita R$84.552 (1,6%); Outros 

pessoa física R$12.276 0,2%); Outros pessoa jurídica R$1.146.340 (28%); Tecnologia da 

Informação R$155 (0,1%); Auxílio Alimentação R$65.000 (1,2%). Algumas despesas relevantes 

foram: Combustíveis e lubrificantes R$135.119; Material Hospitalar R$132.689; Manutenção de 

veículos R$30.845; D. G. Medicamentos R$84.552; Empresa Médica R$236.360; Hospital 

R$1.740.681 e Manutenção de equipamentos R$16.745. Base receita R$29.127.224; Recursos 

SUS R$2.613.631; Empenhada R$7.037.035; Aplicação Saúde – Liquidadas R$6.707.187; 

Pagas R$6.609.834. Despesas recursos 15% saúde R$6.475.943 (22,23%) Aplicação a maior 

R$2.106.859 (7,23%). 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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