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Pública relativa às Metas Fiscais, do Terceiro Quadrimestre de 2018.

Ao trigésimo dla do mês de janeiro de dois mil e dezenove $A/01/20í91, as

14h30rnin horâ§, reuniu se na sala de reuniôes da Prefeitura Municipal de Ribeirâo

do Pinhal, diversos servidores da administração municipal juntamente com âlgun§

cidadãos qus se fizeram, registre'se a presença do vereador William Antonio de

Paiva, presentes nesta sessão de audiência pública, a sessão foi presidida pelo

Contador da Prefeitura Municipal o senhor Marcelo Corinth, o qual levou ao

conhêcimento dos pre$entês alguns dados do município os quais seguem: que a

receita corrente liquida do município no segundo quadrimestre do corrente ano fol

de E§ 27.912.776,55 lvinte e sêt6 ftrilhô€s noveÇentos o doq€ mil setacênbs seíent€ s se/s r6ais ê cinqtJants a

cinaa contavos|, qus a receita arrecadada de janeiro ate dezembro foi de R$

31,133.634,45 (tinta e um mithoes cento o trinla o lrés mil seisconios e lrinta e quaÍro reais o quaranla ocinco

conravos), quê a despesa empenhada foi de RS 34.602.350,57 (trintaaquatromithÕesseiscantose

§sssentâ e dats mit tt'§zôntos e clnqüenta mil reais o cinqúsnta o seto centavos\, qUe A despeSa liqUidada fOi

dg RS 31.801 .agâ?6 (Hra e um milhõeç oitoÇontos e um roais quatrccçntos e novênb a dois raais e vinle e sot§

ceouvarl e a despesa paga foi de ?q...4ç4.75sp2 lvinre e nov€ mlthôes quatrocontos ê cnquenta e quatro

irtl §stêç€ntos e sÍnqúents a olto raats e dois cetnavas), que A deSpesa COm pêSsQal nO quadrimg$tfe

ficou com o índice de 6134% \sessenta e quatro ponto trinta e quatro por cento)

"que o município já ultrapassou o limite de Alerta (inciso ll do § 1o do art. 59 da LRF',

qus H indice de investimÇntú enr §aúde foi de 25,8Ç,?t,, iem,§.ta,ndo qse o Índise

obrigatório de investimento em Saúde é de 15%, que o Índice de investimentoem

Educa$o foi de 32.20Vo, lembrando que o índice obrigatorio de investímento qm

Educação á de 25olo. que o Fundeb 60% já se encontra em 66.06%, esclareceu qug

â âdmifii.§traç§o deverá tsmâÍ euidado côm s dospes* §orn pâs§oãt pCIis CI mesms

ê§tá adr§ã do l[qi1ç pêr-mitid§.N.âç h,ouvêr§.rfl maie pedi'dos de ÊsslarBcjm§ntQ§, ht
dada por encerrada a presente audiência e lavrada esta ata que depois de tida e

achada conforme foi assinada pelos presentes,
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