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,F§àlbã rela,tFyc âs htetâs FkffiÍ§, du,S6undo Quadrirnestrd dâ,ã§*$,

Aos vigesimo nono dia do mês de setembro de dois mil e dezoila (29/09/20í8y, ao

14h00min horas, reuniu se na sala de reuniões de Prefeitura Municipal de Ribeirão

do Pinhal, diversos servidores da administração municipal juntamente corn algun§

cidadãos que sê fizeram presentes nesta sessão de audiência publica, a sessão foÍ

presidida pelo Contador da Prefeitura Municipal o senhor Marcelo Corinth, o qual

levou ao conhocimento dos presentes alguns dados do município os quais §egusm:

que a recêitâ corrênte liquida do municipio no ssgundo quadrirnestre do corrente

anO ÍOi dg R$ 29.910.384,42 (vinteonove mithõesnovecentosodezmttrezentoseoitantaeguarioresise

quarcnta a doio contavoo), qu§ a receita arrecadada de janeiro até agosto foi de RS

21,616r§72,33 {vinte e un mitões seiscentos e dezesseis mit quÍnhentos ê setenla e dots r€als e trÍnta e trés

cataro$, que a despesa êmpenhada foi de R$ 21.2ô8.339,33 (vintaeumrni/hóesduzontoso

§ê§sffrs§ ettatmittt@attt*§{ttttà,§,naye.tçrt§§írintÊ tr§saen$,vaà, guê a despesa liquidada f.oidÇ,B$
ãE

i$§íâi.êq9 {§-*zenora ntlháaa sêtania e dals mi! sç/ççeois§'§ ttprssÍs p opw f,§sls ç Nna.eÍr6.r oçot*w?.) I A

de M 'P§gt f§i dê J,§rpsi"'S3fiÍ6 {dezessets mfiaÕeanavêoontés e ç&ata, a id, trttt'.iiswÇran*:ie.*'íirtiti*4

*W rç*tb c aha§rdr sço&ryF), Êüe a dçgpesa Çôm pe§$oâl no quâ'dri$ÍâSrê *c0tt çqm p

in$tns de.qfl.I {cinquenta e oito par#b,d,§4§roy,§1'§uê o tfiünic,Ípio j,á tttrapasuog

o limite de Alerta (inciso ll do § 10 do art, 59 da LRF", que o índice de investimento

§m §â&de f*l da 3.1199%, lembrando que o Índioe obrigatório de investimetit§: sÍÍ1

Saúde é de 15o/o, que o índice de investimenta em Educação Íoi de 21,17s/o,

lembrando que o índice obrigatório de investimento êm E.ducação é de 25%, quê q

Fundab §0Yó já'§e encontra em 67,997q, esclâreÇeu ql,e ã s"dmini*tr:aÇâo dsff*iÍâ,

tornar cuidado com a despesa com pêssoal pois as estatísticas pos o mesmo astá

âriín§ d* lirnitg per:r:ritido-t{ãs hsuvcmm mâiÉ pedidoa de s,§çlar*oimefitosn fsi.dâd#,

por encerrada a presente audiência e lavrada esta ata que depois de lida e açhada

conforme foi assinada pelos presente§,
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