Ata da audiência pública do executivo referente ao 1º quadrimestre de 2018, aos trinta dias do mês de maio
do ano de dois mil e dezoito, às nove horas no auditório da Prefeitura Municipal de Planalto Paraná o senhor
Fábio Michel Michelon secretário de Finanças iniciou a abertura da audiência agradeceu a presença de
todos, em sequência passou a palavra para o Senhor Jones Roberto Kinner, Assessor Contábil, que em
cumprimento do que determina o artigo 9º inciso 4º artigo da Lei Complementar Nº 101/00 da Lei de
Responsabilidade Fiscal foi Considerando aberta audiência pública do 1º quadrimestre de 2018, iremos
abordar a execução Orçamentária e Financeira da Prefeitura do Município de Planalto Paraná , em seguida
deu início às apresentações dos slides, os demonstrativos das receitas de Janeiro a abril de 2018, são aquelas
provenientes de tributos, contribuições, patrimônio, serviços e transferências, o total das receitas previstas
para 2018 é de R$ 40.667.728,20 (quarenta milhões seiscentos sessenta sete mil setecentos vinte oito reais e
vinte centavos),onde foi arrecadado até abril de 2018, R$ 13.381.657,71 (treze milhões trezentos oitenta e
um mil seiscentos cinquenta sete reais tenta um centavos). A receita própria onde a mesma e formada por
IPTU, ITBI, ISS, IRRF, taxas e dívida ativa; As Transferência correntes mais relevantes é FPM, ICMS,
IPVA, a Transferências de Capital são oriundas de alguns convênios ME – Estadio Municipal R$ 90.000,00
(noventa mil reais), Miniginásio (Anchieta) R$ 243.750,00 (duzentos quarenta e três mil setecentos e
cinquenta reais), Resolução AES 269/2016 – Equipamento Fisioterapia R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e
SEAB Calçamento - 10km R$ 237.149,56 (duzentos trinta sete mil centos quarenta e nove reais cinquenta e
seis centavos). Deduções da receita janeiro a abril/2018 do FUNDEB - Fundo que se destina a Manutenção e
ao Desenvolvimento da Educação Básica Pública e a Valorização dos Trabalhadores em Educação Previsão atualizada de receitas recebidas até abril R$ 1.669.252,32 (um milhão seiscentos sessenta e nove
mil duzentos cinquenta e dois reais trinta e dois centavos) Receitas Deduzidas R$2.089.271,23 (dois milhões
oitenta e nove mil duzentos setenta e um reais vinte e três centavos). Na apresentação foi explicado que as
fases da despesa orçamentária pública transcorre em três estágios, que conforme previsto na lei n
4.320/1964 são Empenho - o primeiro estágio da despesa é registrado no momento da contratação do
serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida , Liquidação é o segundo estágio da
despesa normalmente, processada pelas unidades executora ao receberem o objeto do empenho os principais
documentos contábeis envolvidos nessa fase: NS nota de sistema e NL nota de lançamento e pagamento
refere- se ao terceiro estágio e será processada pela unidade gestora executora no momento da emissão do
documento ordem bancaria e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento
consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa que
seria o terceiro estágio. A execução de despesa orçamentária empenhado no 1° quadrimestre 2018, gabinete
do prefeito, Secretaria da Administração, Secretaria de Finanças, Secretaria de Planejamento e Supervisão,
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, Secretaria de Serviços Rodoviários, Secretaria de Educação,
Secretaria de Esportes, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Agricultura,
Secretaria de Indústria e Comércio Turismo, Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Cultura. Total
geral de despesa executado até abril/2018 R$ 10.641.622,16 (dez milhões seiscentos quarenta e um mil
seiscentos vinte e dois reais dezesseis centavos). SUPERAVIT no quadrimestre R$ 2.740.035,55 (dois
milhões setecentos quarenta mil trinta cinco reais cinquenta e cinco centavos). Despesa bruta com pessoal
49.38 % R$ 17.470.640,66 (dezessete milhões quatrocentos setenta mil seiscentos e quarenta reais sessenta e
seis centavos) limite máximo não pode passar de 54%, despesa com saúde 23,76% e com a educação
26,12%. Transferências financeira à Câmara Municipal janeiro a abril de 2018 R$ 708.968,26 (setecentos
oito mil novecentos sessenta oito reais vinte e seis centavos). O Senhor Jones explicou que a lei da

responsabilidade fiscal, que permite que os prefeitos gaste somente aquilo que se arrecada. Nada mais
havendo a tratar o senhor Jones Roberto Kinner declarou encerrada a audiência pública. “Integração
participativa com comprometimento, trabalho e transformação” agradeceu a presença de todos. Assim sendo
mandou lavrar a presente ata que lida e considerada vai assinada por mim e pelos demais presentes.

