Ata da audiência pública do executivo referente ao 2º quadrimestre de 2017, aos 27 dias do mês de
Setembro do ano de 2017, às 9 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,
Prefeito Municipal Inácio José Werle, secretários, funcionários, do vereador Paulo Budtinguer, em
sequência passou a palavra para o Senhor Jones Roberto Kinner Assessor Contábil, em cumprimento do que
determina o artigo 9º inciso 4º artigo da Lei Complementar Nº 101/00 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Considerando aberta audiência pública do 2º quadrimestre de 2017, em seguida deu início às apresentações
dos slides onde o mesmo tem por objetivo abordar a transparência administrativa à disposição da população
do município de Planalto, a execução orçamentária e financeira da prefeitura da cidade de Planalto Paraná, o
demonstrativo da receita Janeiro a agosto de 2017, são aquelas provenientes de tributos, contribuições,
patrimônio, serviços e transferências total de receitas previsão R$36.972.495,47 arrecadado até agosto de
2017, R$26.005.064,85 na receita própria, onde a mesma é formada por IPTU, ITBI, ISS, e IRRF taxas e
dívida ativa no demonstrativo arrecadado até agosto foram de R$18.9621,34 transferências correntes e
$24.506.058,53.A receita arrecadada Até Agosto, são oriundas de alguns convênios transferências de capital,
Construção Creche pró-infância, pavimentação poliédrica 5.727,25 M² a ser construído na Avenida Porto
Alegre, Rua Jacob Theobaldo Erthal (Convênio de 2013) , MAPA - Recapeamento Asfáltico trajeto Santa
Luzia, Ministério da Saúde- Portaria 1857, Ministério da Saúde- Portaria 2719 e SEAB - Calçamento
Convênio 609/2013, com Total arrecadado de R$ 2.223.392,46. As deduções da receita Janeiro agosto 2017,
do FUNDEB fundo que destina-se à manutenção e ao desenvolvimento da Educação Básica pública e a
valorização dos Trabalhadores em Educação, Previsão de R$ 6.082.952,80 e deduzido até agosto
R$3.680.721,00, Balancete por fonte de recursos saldo de agosto de 2017, fonte 000 (livre) saldo final
ajustado R$4.141.029,97, 101(FUNDEB) saldo final ajustado R$167.007,29, 103 (EDUCAÇÃO)
R$131.212,00, 104 (EDUCAÇÃO) saldo final ajustado R$278.252,76, 107 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)
saldo final ajustado R$114.867,79, 303 (SAÚDE) saldo final ajustado R$185.028,62 e a Fonte 332
(SAÚDE) e saldo final ajustado R$ 32.415,62 o resumo das despesas destinadas ao custeio e manutenção
dos serviços, como: gastos com pessoal, material de consumo, serviços de terceiros e obras de Conservação
total de despesas correntes R$17.228.640,43, Total de despesas de Capital R$ 3.979.717,29 Total Geral
R$21.208.357,72. O Senhor Jones Roberto Kinner falou das transferências correntes que dividem-se em
subvenções sociais (despesas de custeio e instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou
cultural, desde que sem fins lucrativos) e subvenções econômicas (despesas de empresas públicas) e
despesas de Capital são as despesas de investimentos, aquelas necessárias à planejamento e execução de
obras, aquisições de instalações, equipamentos, materiais permanentes e imóveis. Comparativo da despesa /
receita Janeiro a agosto de 2017 teve um Superávit Financeiro até o Quadrimestre R$ 4.796.706,45 na tabela
os gastos com pessoal de setembro de 2016 a agosto de 2017 teve um percentual de 43,56% conforme artigo
19 da LRF o gasto com pessoal não poderá exceder o limite de 54% da receita corrente líquida (RCL), sendo
o limite prudencial estabelecida pelo Tribunal de Contas do Paraná de 51,30 % da receita corrente liquida. À

execução orçamentária empenhado no quadrimestre por órgão 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,
Comércio e Turismo, Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Cultura com um total de
R$21.208.358,40 na dívida fundada interna compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraídos
para atender o desequilíbrio orçamentário ou a financiamento de obras e serviços públicos temos PASEP R$
133.077,07 - Corpo de Bombeiros R$ 18.063,85 - Motoniveladora R$ 175.539,25 - Rolo Compactador
R$91.735,10 - Recapeamento Asfáltico de Santa Luzia R$ 980.506,19 - Total de Compromissos (Termos
de Operação de Crédito e Acordo de Parcelamento) é R$ 1.398.921,46 no Legislativo de Janeiro a Agosto
2017 foram repassados através de transferências financeiras à Câmara Municipal um total de $1.333.333,32.
O Senhor Jones explicou que a lei da responsabilidade fiscal das Finanças municipais, 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” Essa será a frase a ser usado nos documentos da gestão, agradeceu a presença de todos.
Assim sendo mandou lavrar a presente ata que lida e considerada vai assinada por mim e pelos
demais presentes.

