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Ata da Audiência Pública relativa às Metas Fiscais, do PRIMEIRO QUADRIMESTRE de 2022. 

Ao trigésimo dia do mês de maio de 2022 (30/05/2022), as 18h30min 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$ 44.686.609,27 (quarenta e quatro milhões seiscentos 

e oitenta e seis mil seiscentos e nove reais e vinte e sete centavos), que a receita arrecadada 

de até abril foi de R$ 15.768.024,94 (quinze mil setecentos e sessenta e oito mil vinte e quatro 

reais e noventa e quatro centavos), que a despesa empenhada foi de R$ 18.763.424,46 

(dezoito milhões setecentos e sessenta e três mil quatrocentos e vinte e quatro reais e 

quarenta e seis centavos), que a despesa liquidada foi de R$ 13.730.097,27 (treze milhões 

setecentos e trinta mil noventa e sete reais e vinte  e sete centavos) e a despesa paga foi de 

12.549.556,53 (doze mil quinhentos e quarenta e nove mil quinhentos e cinqüenta e seis reais 

e cinqüenta e três centavos), que a despesa com pessoal no quadrimestre ficou com o índice 

de 48,38% (quarenta e oito ponto trinta e oito por cento)", que o índice de investimento em 

Saúde foi de 15,21%, lembrando que o índice obrigatório de investimento em Saúde é de 

15%, que o índice de investimento em Educação foi de 12,92%, lembrando que o índice 

obrigatório de investimento em Educação é de 25%, que o Fundeb 70% estava em 56,67%, 

aberta a palavra, como 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. 

 

 

 
 
 
 
 
 


