
MUNICÍPIO DE PLANALTO 
ESTADO DO PARANÁ 

Gestão 2017 /2020 

Ata da Audiência Pública sobre as Metas Fiscais e Avaliação do Desempenho do Munícipio de Planalto do 
Primeiro Quadrimestre de 2020, realizada no dia 19 de maio de 2020, às 09:00 (nove horas), por transmissão 
ao vivo na rádio Comunitária Iguaçu FM-Planalto Paraná-Canal 104.9, na página do Município de Planalto 
no facebook, com participação popular pelo telefone (46) 3555-1541. O Prefeito Inácio fez a abertura em 
cumprimento a Lei de Responsabilidade Fiscal no seu art. 9º § 4° que até os meses de fevereiro, maio e 
setembro-e poder executivo demonstrará e avaliar o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, 
explicou que audiência do 1 ° Quadrimestre seria nesses canais devido a pandemia da Covid-19, onde se faz 
necessário medidas de isolamento, na sequência foi passado um comparativo das evoluções das receitas de 
2019 e 2020 do quadrimestre pertinente, onde em 2019 a arrecadação foi de R$ 15.258.700,44 (quinze 
milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, setecentos reais e quarenta e quatro centavos) que em 2020 a 
arrecadação foi 8.62% a menor, perfazendo um total de R$ 13.942.377,88 (treze milhões, novecentos e 
quarenta e dois mil, trezentos e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos), e que a receita prevista para o 
ano seriade-Râ 43.288.471,00 (quarenta e três milhões, duzentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e setenta e 
um reais, os impostos, taxas e contribuições a arrecadação foi de R$ 834.560,22 ( oitocentos e trinta e quatro 
mil, quinhentos e sessenta reais e vinte e dois centavos), receitas de contribuições R$ 353.745,08 (trezentos e 
cinquenta e três mil, setecentos e quarenta e cinco reais e oito centavos), receita patrimonial R$ 18.115,59 
(dezoito mil, cento e quinze reais e cinquenta e nove centavos), receita de serviços R$ 111.583,08 (cento e 
onzemil, quinhentos e oitenta e três reais e oito centavos) transferências correntes R$ 14.572.763,17 (quatorze 
milhões, quinhentos e setenta e dois mil, setecentos e sessenta e três reais e dezessete centavos) e demais 
receitas, totalizando R$ 13.942.377,88 (treze milhões, novecentos e quarenta e dois mil: ti-ezênt'os e setenta e 
sete ?~ais -e oitenta e oito centavos), as receitas tributárias mais relevantes IPTU, IRRF,ITBI, ISSQN 
totalizaram 'em R$ 691.636,80 (seiscentos e noventa e um mil, seiscentos e trinta e seis reais e oitenta ~, ' 

centavos), que as transferências correntes mais relevantes FPM,ICMS,IPVA e FUNDEB R$ 12.790.700,38 
(Dozé milhões, setecentos e noventa mil, setecentos reais e trinta e oito centavos), receitas de capital 
arrecadadas no quadrimestre foi de R$ 243.503,81 (duzentos e quarenta e três mil, quinhentos e três reais e 
ofte.q.ta e um centavos) atenção básica informatização APS, resoluções do SESA 780/2019 e 724/2019, 
jttnt~ep.te,QQm_ convênio SEDU 302/2018 da pavimentação asfáltica km 47. Nas reêeita(êlq F~DEJ~ foi 
recebjdo "R.$ 1.759.328,97 (Um milhão, setecentos e cinquenta e nove mil, trezentos e vinte e oito reais e 
nove~ta e .sete centavos), as deduções foram de R$ 2.218.438,49 (Dois milhões, duzentos e dezoito mil, 
quatrçcentos e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos), durante esse período a perda com 
rec~it\ideduções ao município foi de R$ 459.109,52 (quatrocentos e cinquenta e nove mil, cento e nove reais 
e cinquenta e dois centavos), foi comentado para população todas as fases da despesa e explicada cada uma 
delai;,empenho, liquidação e pagamento, juntamente com o tipo de documentos à qual pertence. As despesas 
efetivadas no quadrimestre com pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida e outras despesas 
corr~htes R$1

Í2.i33.841,46 (doze milhões, cento e trinta e três mil, oitocentos e quarenta e um reais equarenta 
e sei(çentavos, as despesas de capital R$ 364.618,79, trezentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e dezoito 
reais e setentae nove centavos, com um total de pagamentos no período de R$ 12.498.460,25 (doze milhões, 
quatfõ.centos e noventa e oito mil, quatrocentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos). As despesas dividem 
se ew'. correntes e capital, as com pessoal do período de maio de 2019 a abril de 2020 foi de R$ 20.253.816,14 
(vint(milhões, duzentos e cinquenta e três mil, oitocentos e dezesseis reais e quatorze centavos) 50.5% 
(cinquenta virgula cinco por cento) da receita corrente líquida, o limite máximo permitido é dê,54% (cinquenta 
e q~~fro-·por"cento), limite prudencial é de 51.3% (cinquenta e um virgula três por cento)' ó'Iimité dê alerta é 
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de 48.6% (quarenta e oito virgula seis por cento) em abril a RCL ajustada foi de R$ 40.126.041,39 (quarenta 
milhões, cento e vinte e seis mil, quarenta e um reais e trinta e nove centavos), as despesas com saúde onde o 
mínimo a ser aplicado é de 15% (quinze por cento), foi aplicado 23.06% (vinte e três, virgula zero seis por 
cento) entre o valor executado e o limite mínimo constitucional foi de R$ 2.040.315,91 (dois milhões, quarenta 
mil, trezentos e quinze reais e noventa e um centavos), na despesas com educação o mínimo a ser aplicado é 
de 25% (vinte e cinco por centos) e foi aplicado 27.43% (vinte e sete virgula quarenta e três por cento). Foram 
prestados contas dos beneficias da merenda escolar até o quadrimestre com pagamentos com recursos próprios 
e recursos federais da merenda escolar no total de R$ 97.376,78 (noventa e sete mil, trezentos e setenta e seis 
reais e setenta e oito centavos) os beneficias do transporte escolar são custeados com recursos próprios, salário 
educação, convênio estadual e convênio federal no total de R$ 188.907,72 (cento e oitenta e oito mil, 
novecentos e sete reais e setenta e dois centavos), devido a pandemia o transporte escolar está paralisado, as 
despesas de cada secretaria individualizadas perfazendo um total de R$ 12.498.460,25 (doze milhões, 
quatrocentos e noventa e oito mil, quatrocentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos), foram repassados 
através de transferências financeira a câmara municipal de janeiro a abril um valor de R$ 680.000,00 
(seiscentos e oitenta mil reais), nas questões da dívida fundada interna, o município tem a pagar ao Programa 
de formaçãodo patrimônio servidor público PASEP, Operação de crédito do contrato 79165 e Operação de 
crédito do c_q_htrato 92925 com valor atualizado de R$ 2.696.383,08 (dois milhões, seiscentos e noventa e seis 
mil, trezentos e oitenta e três reais e oito centavos, nos balancetes de fontes de recursos foi explanado os 
valor~s de cada fonte onde em trinta de abril o valor de R$ 5.400.464,71 (cinco milhões, quatrocentos mil, 
quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos) em todas as fontes, e nada mais havendo a 
tratai~oi declarada encerrada a audiência pública. "Integração participativa com comprometimento, trab~o 
e tra.q~forníação" Assim sendo mandou lavrar a presente ata que lida e considerada vai ássiilada 'por mim e 
pelosdemais presentes. 
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