
 

 

 
Ata da audiência pública do executivo referente ao 3º quadrimestre de 2018, aos vinte e oito dias do mês de 

fevereiro do ano de dois mil e dezenove, 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 

do prefeito senhor Inácio Jose werle, Vice senhor Edson Schlosser, Secretários Municipais, funcionários, 

população em geral, alunos do Colégio Jose de Anchieta, alunos do Colégio João Zacco, Diretores, 

Professores, o Vereador senhor Paulo Milton Wildgrube e o Presidente da Câmara de Vereadores Marcelo  

Felipe Schmitt. Com a palavra  o Prefeito municipal Senhor Inácio José werle onde agradeceu a presença de 

todos por estarem participando da audiência pública do executivo do 3º quadrimestre de 2018. Onde estaremos 

falando das informações da gestão a respeito de receitas, despesas, transferências, resultados orçamentários, 

disponibilidades, dívida Pública, folha de pagamento, essas informações são retiradas do sistema contábil, em 

sequência passou a palavra para o senhor Jones Roberto Kinner, assessor Contábil, onde deu início às 

apresentações dos slides, que em cumprimento do que determina o artigo 9º inciso 4º artigo que até o final dos 

meses de fevereiro, maio e setembro, o poder executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas 

fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida § 1° do art.166 da Constituição ou 

equivalente nas Casas Legislativas Estaduais e Municipais. A Lei Complementar Nº 101/00 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, o enfoque do evento “ A transparência administrativa a disposição da população do 

Município” onde iremos abordar a execução Orçamentária e Financeira da Prefeitura do Município de Planalto 

Paraná os demonstrativos das receitas de Janeiro a dezembro de 2018, aquelas provenientes de tributos, 

contribuições, patrimônio, serviços e transferências, num total de receitas previstas é de R$ 40.667.728,20 

(quarenta milhões seiscentos sessenta sete  mil setecentos vinte oito reais e vinte centavos), arrecadado R$ 

40.721.185,59 (quarenta milhões setecentos vinte e um mil cento e oitenta e cinco reais cinquenta e nove 

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 recape rua paraná R$ 87.674,57 (oitenta e sete mil seiscentos setenta e quatro reais cinquenta 

e sete centavos), CMEI R$ 192.822,48 (cento e noventa e dois mil oitocentos vinte e dois reais quarenta e oito 

centavos),  Miniginásio (Anchieta) R$ 243.750,00 (duzentos quarenta e três mil setecentos e cinquenta reais), 

SESA investimentos equipamento UBS R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), SEDU – pá carregadeira e 

retro escavadeira R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) e o convênio estadual – Lajeado Muniz asfalto R$ 

105.084,94 (cento e cinco mil oitenta e quatro reais noventa e quatro centavos) Deduções da receita janeiro a 

dezembro/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 

dezembro R$ 4.524.993,99 (quatro milhões quinhentos vinte e quatro mil novecentos e noventa e três reais 

noventa e nove centavos) Receitas Deduzidas R$ 5.631.438,68 (cinco milhões seiscentos trinta um mil 

quatrocentos trinta e oito reais sessenta e oito 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 3° 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 paga R$ 38.724.079,35 (trinta e 

oito milhões setecentos vinte quatro mil setenta e nove reais trinta e cinco centavos). Despesa bruta com 

Pessoal 51,37 % R$ 18.985.891,57 (dezoito milhões novecentos e oitenta e cinco mil oitocentos noventa e um 

reais cinquenta e sete centavos) limite prudencial extrapolou em R$ 20.384,16 (vinte mil trezentos e oitenta e 

quatro reais dezesseis centavos)  o máximo não pode passar de 54%, Despesa com Saúde 25,20% e com a 

Despesaas com Educação 28,99%. Transferências financeira à Câmara Municipal janeiro a dezembro de 2018 

R$ 2.126.904,74 (dois milhão cento vinte e seis mil novecentos e quatro reais setenta e quatro centavos) 

devolução de rendimentos R$ 26.207,34 (vinte e seis mil duzentos e sete reais trinta e quatro centavos). O 

Senhor Jones explicou que a lei da responsabilidade fiscal,  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.  

 

 


