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Ata da Audiência Pública relativa às Metas Fiscais,  

do Terceiro Quadrimestre de 2019. 

 

Aos trigésimo dia do mês de janeiro de dois mil e vinte (30/01/2020), as 14h00min 

horas, reuniu se no plenário da Câmara Municipal Prefeitura Municipal de Ribeirão 

do Pinhal, diversos servidores da administração municipal juntamente com alguns 

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

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

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

que a receita corrente liquida do município no terceiro quadrimestre do ano de 2019 

foi de R$ 31.976.436,44 (trinta e um milhões novecentos e setenta e seis mil 

quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos), que a despesa 

empenhada foi de R$ 30.618.089,90 (trinta milhões seiscentos e dezoito mil, oitenta 

e nove reais e noventa centavos), que a despesa liquidada foi de R$ 32.626.881,03 

(trinta e dois milhões seiscentos e vinte e seis mil oitocentos e oitenta e um reais e 

três centavos) e a despesa paga foi de R$ 32.003.980,33 (trinta e dois milhões três 

mil novecentos e oitenta reais e trinta e três centavos), com esses dados conclui-se 

que o Município encontra-se com contas a pagar no total de R$ 1.452.460,44 (um 

milhão quatrocentos e cinqüenta e dois mil quatrocentos e sessenta reais e quarenta 

e quatro centavos), deste valor R$ 1.048.768,90 (um milhão quarenta e oito mil 

setecentos e sessenta e oito reais e noventa centavos), refere-se a folha de 

pagamento do mês de dezembro de 2019, valor este que foi baixado ja no dia 02 de 

janeiro de 2020, restando pendente o valor de R$ 403.691,54 (quatrocentos e tres 

mil seiscentos e noventa e um reais e cinqüenta e quatro centavos); que a despesa 

com pessoal no quadrimestre ficou com o índice de 57,46% (cinqüenta e sete ponto 

quarenta e seis por cento), que a divida contratual do município decorrente de 

parcelamentos de INSS, FGTS e com Instituições Financeiras é de R$ 3.626.408,41 

(três milhões seiscentos e vinte e seis mil quatrocentos e oito reais e quarenta e um 

cetnavos), que o índice de investimento em Saúde foi de 19,27% (dezenove ponto 

vinte e sete por cento), lembrando que o índice obrigatório de investimento em 
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Saúde é de 15%, que o índice de investimento em Educação foi de 31,70% (trinta e 

um ponto setenta por cento), lembrando que o índice obrigatório de investimento em 

Saúde é de 25%; registrou que o orçamento anual para o exercício de 2019 era de 

R$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais) mas que a Câmara Municipal por 

emenda elevou o valor do orçamento para R$ 33.800.000,00 (trinta e três milhões e 

oitocentos mil reais), um aumento de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil 

reais) valor este referente a uma pretensa operação de crédito para pavimentação 

do loteamento Silvio Fructuoso "emenda do vereador Emerson Gonçalves de 

Oliveira". Deixada livre a palavra, 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. 

 


