Ata da Audiência Pública do poder executivo referente a LOA 2018 (Lei
Orçamentária Anual dois mil e dezoito) Aspectos Teóricos e Práticas, aos vinte
e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às dez horas
no auditório da Prefeitura Municipal de Planalto Paraná, a publicação do
chamado público foi no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia vinte e
um dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, edição 1343(mil
trezentos e quarenta três). Em cumprimento ao que determina o artigo 12
paragrafo 3° da Lei complementar n° 101 de quatro de maio do ano dois mil lei
de responsabilidade fiscal. O senhor Jonnes Roberto Kinner agradeceu, a
presença de todos e deu abertura à Audiência, aspectos legais instrumentos de
planejamento, a constituição federal de 1988 deu ênfase a função de
planejamento, evidenciando a necessidade de integração entre os instrumentos
de planejamento: Plano diretor, PPA Plano Plurianual ações, LDO Lei de
diretrizes orçamentárias; LEI 2269-29/08/2017 metas e prioridade e a LOA Lei
orçamentária anual. As metas do PPA Plano Plurianual ações foram discutidas
e apresentadas em audiências públicas no distrito de centro de novo dia
21/07/2017, distrito de Valério dia 22/07/2017, distrito de barra grande
27/07/2017, distrito sagrada família dia 07/08/2017 e na cidade Planalto PR dia
10/08/2017. Os aspectos legais do projeto LOA lei orçamentária anual Lei
4320/64 artigo 22. A proposta orçamentária que o poder executivo
encaminhará ao poder legislativo nos prazos estabelecidos nas Constituições e
nas Leis Orgânicas dos Municípios, L.R.F. Art. 5° o projeto de lei orçamentário
anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de
diretrizes orçamentárias e com as normas desta Lei Complementar; § 1°
integração a lei de orçamento, § 2° acompanharão a lei de orçamento. A
previsão da LOA 2018 (Lei Orçamentária Anual dois mil e dezoito) é R$
40.667.728,20 (quarenta milhões seiscentos sessenta e sete mil setecentos
vinte e oito reais com vinte centavos). A previsão de valores mais significantes
de alta foram Secretaria Municipal de Educação R$10.465.000,00 (Dez milhões
quatrocentos sessenta e cinco mil reais), Secretaria Municipal de Saúde R$
8.610.000,00 (Oito milhões seiscentos e dez mil reais) e a Previdência dos
Servidores Municipais R$ 3.500.000,00 (Três milhões quinhentos mil reais),
aberta a palavra para a plateia presente, o Secretário de Esporte senhor Jair
Dilceu Weich pediu para fazer uma adequação na referida secretaria, Gostaria
que aumentasse mais R$ 20.000.00 (vinte mil reais) a previsão do esporte, os
presentes juntamente com o foi acordado de acrescentar o referido recurso,
nada mais havendo a acrescentar nos valores já Orçados, o senhor Jones
declarou encerrado a Audiência Pública LOA 2018 e agradeceu a presença de
todos. Assim sendo mandou lavrar a presente ata que lida e considerada vai
assinada por mim e pelos demais presentes.

