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Ata da Audiência Pública relativa às Metas Fiscais, do PRIMEIRO QUADRIMESTRE de 2020. 

Ao vigésimo quinto dia do mês de maio de 2020 (25/05/2020), as 10h00min horas, reuniu se 

na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Ribeirão do Pinhal, diversos servidores da 

administração municipal juntamente com alguns cidadãos que 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 conhecimento dos presentes alguns dados do município os quais seguem: que a 

receita corrente liquida do município no segundo  quadrimestre do corrente ano foi de R$ 

30.898.553,60 (trinta milhões oitocentos e novena e oito mil quinhentos e cinqüenta e três 

reais e sessenta centavos), que a receita arrecadada de janeiro até abril foi de R$ 

10.148.371,63 (dez milhões cento e quarenta e oito mil trezentos  e setenta e um reais e 

sessenta e três centavos), que a despesa empenhada foi de R$ 10.492.792,55 (dez milhões 

quatrocentos e noventa e dois mil setecentos e noventa e dois reais e cinqüenta e cinco 

centavos), que a despesa liquidada foi de R$ 9.665.820,91 (nove milhões seiscentos e sessenta 

e cinco mil oitocentos e vinte reais e noventa e um centavos) e a despesa paga foi de 

10.376.036,57 (dez milhões trezentos e setenta e seis mil trinta e seis reais e cinquenta e sete 

centavos), que a despesa com pessoal no quadrimestre ficou com o índice de 56,42% 

(cinqüenta e seis ponto quarenta e dois por cento) "que o município já ultrapassou limite 

máximo (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)", que o índice de investimento em Saúde foi de 

12,90%, lembrando que o índice obrigatório de investimento em Saúde é de 15%, que o 

índice de investimento em Educação foi de 19,22%, lembrando que o índice obrigatório de 

investimento em Educação é de 25%, que o Fundeb 60% já se encontra em 78,70%, 

esclareceu que a administração deverá tomar cuidado com a despesa com pessoal pois o 

mesmo está acima do limite permitido. Não houveram mais 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. 

 

 


