
FRE#§lru.RA §.8 RrB§'lfl.Âo no ÊrmHal-

E§ÍA§O §fi pAmfiüÁ

Ata da Audiência Púbtica relativa às Metas Fiscais, do Primeiro Quadrimestre de

2019.

Aos trigesimo dia do mês de rnaio de dois mil e dezenove {3A/05/20í$, a*

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

do Pinhal, diversos servidores da adminístração municipal juntamente corn alguns

cidadãos que se fizeram presentes nesta sessâo de audiência pública, a sessão foi

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

levou ao conheçimento dos presentes alguns dados do município os quais seguem:

quê a receita conente liquida do município no primeiro quadrimestre do corrente ano

foi de q§*9,q19.q34/3 {nove mithoes quinhentos e quaronta e oito reals trinta s

W§trs rcalç ê EsÍ&t6nt{ ê frês e*ntava§}, qu§, a

11"8§.$4* S§ (onze Nih§ee çitaesnlas ç, aitenb' mil' uatueentus e trinta reaia e
nç,W wnià,r#,$, que a despSsa tjgUldad-a-fpj de- Rg l}**gfJ*,/§ {onze ffi/*#d
aitocentas e trlnta e quatro mit setecentos e cinqtienn e dois reais e setenb e seis

q$ê/r§t&,b:e q$8,Ír,A ,nr§ ttsâsfií,§s p *&req.se& raai§ âsÉôf@/nâ §,t üvs eçnÍAva,4,,Solf!

es§s§dêdüe eoftdui'se qlrs o MunieÍpio silcsntrâneê com W
:$r I.,§, $r Ç,§í {um milhão novont* F*aÍ* quairçwntas. e tri§,ta e sa*s reais s sçt§

wntavçâ; no perfodo de janeíro a abril de 2019; qus â *§,qHg*a Êpru-pJ:sgo.íl,.!]g
quedriryestre ficou _com_g índice de 6Í,4070 (sessenta e quatro ponÍo quarenta por

wnf*, qlrê a,dMda ssntretuâl do municÍpio deconenta de pârsslarnentor de llrl§,S,

FGTS ê com lnstituiçõos Financeiras é de &$ 869,441,99 \oitocentos e sessenta e

nove mil quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos), que o

Índice de investimonto em Saúde foi de lqrq8_% (treze ponto trinta e oito porconto|,

{eflrbrando quê o Índics o'brigatôrio de inveEtirns.nto êr-fi, Saúde '* de 1§%, que, q

índice de investimento em Educação foi de 8r§1"ó (oito ponto cinqüenta e um por

§Arí&l lerrbmndo que o índice ob,rlgatorio de jnv,estÍrnento em §aúde rô ds âS| il
rcgi*!'ou'qu§$ §rçamsnlo anual para CI eNerÇíçio de ?01s s{â de §$, §â.0"0,,!..,999,09

{fdÊ}e' e dois Íni,lhées,de reais} m§,§ Euê a Câmsra, Municipal por emenda elevou o
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valor do oçarnento para F"$ 33.900.009,00 (trinta a trés mithões e oitaçentoa mit

nra/*)- um sumêflto de FS {,8.$q,,000,A0 @m milltão a úlÍ,§seúas ml{,w*i$vaüar,êgt

referente a urna pretensa operação de crédito para pavimentação do loteamento

$ilvio Fructuoso "êmenda do vereador Emerson Gonçalves de Oliveira", esckreeu
que a arrecadaçâo está abaixo da esperado que no fechamento do 1'quadrimestre

o município apresentava uma arrecadação de R$ 332.167,06 (trezentas e trinb e

dois mil cento e cinqüenla e sete reas e seis cantavos) menor que a e$perada,

comentou tarnbém que este alto índice de despesa com pessoal, deve se a queda

nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) uma vez quê o

coeficiente de repasses ao município caiu de 1.0 para 0,8, que oomente no ano de

2018 o rnunicipio deixou de arrecadar mais de R$ 3.000.000,00 (/rés milhões de

reaisj. em seguida foi deixado em aberta a palavra, como não houveram pedidos de

esclarecimentos, foi dada por encerrada a presente audiência e lavrada esta ata que

depois de lida e achada conforme foi assinada pelos presentes,
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F*.EFEITURA NE HIBÊIRÃO N§ PINHAL

§§TAO§ DO PARANÃ
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