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Ata nº 001, do dia 23 de fevereiro de 2022, 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 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 nº2450 

do Diário Oficial dos Municípios (AMP) do dia 17 de fevereiro de 2022. Na sequência, foram 

expostos os seguintes dados: receita prevista foi de R$68.012.300, sendo a receita realizada no 

valor de R$62.425.280; com interferência de R$2.560.284 repassados à Câmara, sendo que 

R$911.343 foi devolvido e R$1.692.983 também foi devolvido e corresponde ao valor que estava no 

Fundo Especial da Câmara; R$68.012.300 de despesa empenhada prevista, R$52.639.151 de 

despesa empenhada realizada e Superavit de R$9.830.171. Receitas totalizaram R$62.425.280 

(100%), sendo R$7.086.102 (11,4%) de receitas próprias (IPTU, iss, itbi, taxas, serviços, 

rendimentos e outros), R$54.973.081(88,1%) de transferência Estadual e Federal (ICMS, FPM, 

IPVA, ITR, SUS, FNDE, ASS SOCIAL, Programas e outros), R$366.097 (0,5%) de Transferências 

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

Despesas de pessoal e encargos R$29.314.520; juros e encargos da dívida R$0; outras despesas 

correntes R$19.280.043; investimentos R$4.044.587; amortização da dívida R$0; num Total de 

Despesas empenhadas de R$52.639.151. Investimentos (recursos próprios, programas, convênios e 

operação de crédito) em R$4.044.587, sendo R$2.681.974 em obras; R$52.313 em aparelhos e 

utensílios domésticos; R$469.579 em equipamentos de processamento de dados; R$65.362 em 

máquinas e utensílios; R$73.283 em mobiliário em geral; R$107.403 em aparelhos, equipamento e 

utensílios médicos e odontológicos; R$501.070 em veículos de tração mecânica e R$R$93.600 em 

outros investimentos. Outras despesas correntes realizadas totalizaram R$19.280.043, sendo: 

R$842.699 em consórcio (4,4%); R$6.381.444 em material de consumo (33,1%); R$496.952 em 

material de distribuição gratuita (2,5%); R$1.335.563 em locomoção e transporte (6,9%); R$293.184 

em outros pessoa física (1,5%); R$8.205.380 em outros pessoa jurídica (42,5%); R$321.389 em 

tecnologia da informação (1,7%); R$555.050 em auxílio alimentação (2,9%); R$557.823 em 

contribuição Pasep (2,9%); R$187.642 em subvenções sociais (1%); R$9.255 em sentenças 

judiciais (0,1%) e R$93.662 em outras despesas correntes (0,5%). Total de Dívida Flutuante 

R$71.602, sendo R$60.226 em consignações e R$11.376 em cauções. Explicou também que não 

houve movimentação na Dívida Fundada. Demonstrativo por função (realizada): Administração 

R$4.722.344 (9%); Assistência Social R$2.652.509 (5%); Saúde R$16.392.390 (31%); Educação 

R$16.203.675 (31%); Urbanismo R$6.815.631 (13%); Gestão Ambiental R$698.662 (1%); 

Agricultura R$1.571.637 (3%); Comércio e Serviços R$338.921 (1%); Energia R$516.920 (4%); 

Transportes R$2.446.244 (5%); Desporto e Lazer R$280.213 (1%), totalizando R$52.639.151. 

Índices 2021 aplicados até o 3º quadrimestre: saúde 24,41%; educação 27,23%; despesa com 

pessoal 48,25%; FUNDEB (70% MIN) 76,15%, FUNDEB (10% MAX) 2,91% e RCL R$61.259.184. 

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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