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Ata da Audiência Pública relativa às Metas Fiscais, do PRIMEIRO QUADRIMESTRE de 2021. 

Ao vigésimo quarto dia do mês de maio de 2021 (24/05/2021), as 19h40min horas, reuniu se 

no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores 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 primeiro 

quadrimestre do corrente ano foi de R$ 35.525.053,76 (trinta e cinco milhões quinhentos e 

vinte e cinco mil cinqüenta e três reais e setenta e seis centavos), que a receita arrecadada de 

até abril foi de R$ 11.627.937,26 (onze milhões seiscentos e vinte e sete mil novecentos e 

trinta e sete reais e vinte e seis centavos), que a despesa empenhada foi de R$ 12.647.998,18 

(doze milhões seiscentos e quarenta e sete mil novecentos e noventa e oito reais e dezoito 

centavos), que a despesa liquidada foi de R$ 11.664.642,81 (onze milhões seiscentos e 

sessenta e quatro mil seiscentos e quarenta e dois reais e oitenta e um centavos) e a despesa 

paga foi de 11.152.272,32 (onze milhões cento e cinquenta e dois mil duzentos e setenta e 

dois reais e trinta e dois centavos), que a despesa com pessoal no quadrimestre ficou com o 

índice de 55,32% (cinqüenta e cinco ponto trinta e dois por cento)" que o município teve uma 

pequena queda no índice em relação ao terceiro quadrimestre de 2020,  ainda assim continua 

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

Saúde foi de 19,17%, lembrando que o índice obrigatório de investimento em Saúde é de 

15%, que o índice de investimento em Educação foi de 10,43%, lembrando que o índice 

obrigatório de investimento em Educação é de 25%, que o Fundeb 70% fechou em 82,43%, 

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

mesmo continua 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. 

 

 

 
 
 


