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Ata da audiencia publica do executivo referente ao 2° quadrimestre de 2019, aos trinta dias do mes de setembro
do ano de dois mil e dezenove, as nove horas no auditorio da Prefeitura Municipal de Planalto Parana, onde a
mesma foi cancelada atraves do decreto n" 4989 de vinte de setembro de dois mil e dezenove, onde 0 mesmo
Decreta Luto Oficial nos orgaos publicos municipais, e da outras providencias em virtude do falecimento do
Servidor Publico Flori Vanderlei Carlini, fica Art. 10 Decretada luto oficial de 03 (tres) dias no ambito do
Municipio de Planalto Pr, e facultado aos servidores publicos municipais no dia trinta de setembro de dois mil
e dezenove, a participacao nas homenagens fiinebres oferecidas em memoria. Reconvocado a todos os
municipes, para participarem da Audiencia publica referente ao 2° quadrimestre de 2019, a ser realizada no
dia quatro de outubro de dois mil e dezenove, as nove horas, no auditorio da Prefeitura Municipal Planalto
Parana, materia publicada no Diario oficial dos Municipios do Parana no dia dois de outubro de dois mil e
dezenove, edicao 1855 (mil oitocentos e cinquenta e cinco). 0 Senhor Jones Roberto Kinner, Assessor
Contabil, que em cumprimento do que determina 0 artigo 9° inciso 4° artigo da Lei Complementar N° 101/00
da Lei de Responsabilidade Fiscal, iniciou a abertura da audiencia agradeceu a presenca de todos e foi
considerando aberta audiencia publica do 2° quadrimestre de 2019, onde foi abordado a execucao
Orcarnentaria e Financeira da Prefeitura do Municipio de Planalto Parana, em seguida deu inicio as
apresentacoes dos slides, os demonstrativos das receitas de Janeiro a agosto de 2019, saDaquelas provenientes
de tributos, contribuicoes, patrimonio, services e transferencias, 0 total das receitas previstas para 2019 e de
R$ 41.681.231,60 (quarenta e urn milhoes seiscentos oitenta e urn mil duzentos e trinta e urn reais e sessenta
centavos),onde foi arrecadado ate agosto de 2019, R$ 29.304.505,50 (vinte e nove milhoes trezentos e quatro
mil quinhentos e cinco reais cinquenta centavos). A receita propria onde a mesma e formada por IPTU, ITBI,
ISS, IRRF taxas e divida ativa; As Transferencia correntes mais relevantes e FPM, ICMS, IPVA e FUNDEB
a Transferencias de Capital sao oriundas de alguns convenios, recape rua parana, convenio SEDU 302/2018,
miniginasio (Anchieta), construcao UBS resolucao SESA 426/2014, termo de adesao conselho tutelares,
convenio estadual - Lajeado Muniz asfalto. Deducoes da receita janeiro a agosto/20 19 do FUNDEB - Fundo
que se destina a Manutencao e ao Desenvolvimento da Educacao Basica Publica e a Valorizacao dos
Trabalhadores em Educacao - Previsao atualizada de receitas deduzido ate agosto R$ 4.048.633,33 (quatro
milhoes quarenta e oito mil seiscentos trinta e tres reais trinta e tres centavos). Total das despesas correntes
pagas dejaneiro/agosto 2019 R$ 23.516.909,24 (vinte e tres milhoes quinhentos dezesseis mil novecentos e
nove reais vinte e quatro centavos) e despesas de capital paga R$ 2.174.156,98 (dois milhoes, cento e setenta
e quatro mil, cento e cinquenta e seis reais e noventa e oito centavos) perfazendo urn total de R$ 25.691.606,22
(vinte e cinco milhoes seiscentos noventa e urn mil seiscentos e seis reais vinte e dois centavos). Os gastos
com a educacao conforme 0 Art.212 da constituicao federal estabelece que os Estados, 0 distrito federal e os
Municipios aplicarao 25% da receita resultante dos impostos na educacao 0 percentual de recursos aplicado
pelo municipio foi de 29.75%. A emenda constitucional 29 de 2000 estabelece que os Estados, 0 Distrito
Federal e os Municipios aplicarao 15% da receita resultante dos impostos na Saude 0 percentual de recursos
aplicado pelo municipio foi de 26.08%. Despesa com pessoal conforme 0 Art. 19 da LRF, 0 gasto com pessoal
nao podera exceder 0 limite de 54% da Receita corrente liquida (RCL), sendo 0 limite Prudencial estabelecido
pelo tribunal de contas do parana de 51,30% e limite de alerta 48.6% da receita corrente liquida de
setembro/20 18 a agosto/20 19 despesa bruta com pessoal esta 51,49%. Para 0 legislativo as transferencias
financeiras de janeiro/agosto de 2019 foi de R$1.440.000,00 (urn milhao quatrocentos e quarenta mil reais).
Apresentado tambern 0 demonstrativo da divida fundada intema - anexo 16 e 0 balancete por fonte de
recurso.vlntegracao participativa com comprometimento, trabalho e transformacao" agradeceu a presenca de



todos. Assim sendo mandou lavrar a presente ata que lida e considerada vai assinada por mim e pelos demais
presentes.


