
 
 

 
Ata da Audiência Pública do executivo, referente a 2° quadrimestre de 2020. Aos dezoito dias do mês 
setembro do ano de dois mil e vinte, às nove horas no auditório do Centro Cultural Professor Ernesto José 
Machado de Souza, o senhor Fabio Michel Michelon secretário de finanças iniciou abertura da audiência 
agradeceu a presença de todos. Em sequência passou a palavra para o senhor Jones Roberto Kinner assessor 
contábil, em comprimento do que determina o artigo 9° § 4° artigo da Lei Complementar n° 101/00 da Lei 
de responsabilidade fiscal, considerando aberta a Audiência Pública do 2° quadrimestre de 2020 
agradecendo a presença de todos. Em seguida deu início as apresentações dos slides onde as informações 
foram retiradas do sistema contábil, onde o mesmo tem por objetivo abordar a transparência administrativa a 
disposição da população do município os aspectos considerados relevantes da execução orçamentário e 
financeiro da Prefeitura da Cidade de Planalto Pr, as informações da gestão a respeito de receitas, despesas, 
transparências, resultados orçamentários, disponibilidades, dívida pública e folha de pagamento. Foi 
demonstrado um comparativo da evolução anual da receita em 2019 e 2020, 2°quadrimestre(2019) R$ 
29.312.712,68 (vinte e nove milhões trezentos e doze mil setecentos e doze reais sessenta e oito centavos),  
2° quadrimestre (2020) R$ 30.662.041,73 (trinta milhões seiscentos sessenta e dois mil quarenta e um reais 
setenta e três centavos) receita prevista para o ano 2020 R$ 43.288.471,00 (quarente e três milhões duzentos 
e oitenta e oito mil quatrocentos setenta um reais). No documento de demonstrativo da receita tributarias 
constitui de receitas próprias as mais relevantes IPTU, ITBI, ISSQN, IRRF e as transferência correntes mais 
relevantes FPM recurso federal, ICMS estado, IPVA, FUNDEB federal e receitas de capital transferências 
de capital são oriundas de alguns convênios emenda individual transferência especial, recapeamento centro 
novo, campeira pista de laço, resolução SESA 647/2020 raio x, resolução SESA 870/2020 Van e 
FUNDEPAR ônibus. A fase das despesas orçamentaria pública transcorre em três estágios, que conforme 
previsto na Lei n°4.320/1964 são: empenho, liquidação e pagamento. O resumo das despesas janeiro a 
Agosto 2020 despesa empenhada R$ 24.331.956,70 (vinte e quatro milhões trezentos e trinta um mil 
novecentos cinquenta e seis reais setenta centavos) despesa pagas R$ 23.390.705.27 (vinte e três milhões 
trezentos e noventa mil setecentos e cinco reais vinte e sete centavos).Com a educação de acordo com o 
Art.212 da constituição federal estabelece que estados, o distrito federal e os municípios aplicarão 25% da 
receita resultante dos impostos na educação o percentual de recursos aplicado  até o 2° quadrimestre 2020  
foi 27.05%, com a saúde 21.90%, o gasto com pessoal não poderá exceder o limite de 54% da receita 
corrente líquida (RCL), sendo o limite prudencial estabelecido pelo Tribunal de Contas do Paraná de 
51,30% e limite de alerta 48.6% da Receita Corrente Liquida (Ajustada) setembro/2019 a agosto/2020 R$ 
42.453.011,33 (quarenta e dois quatrocentos cinquenta e três  mil onze reais vinte e trinta e três centavos) 
48,86%. Legislativo transferências financeiras a Câmara Municipal janeiro a agosto de 2020 egresso R$ 
1.360.000,00 (um milhão trezentos e sessenta mil reais). No demonstrativo da dívida fundada interna anexo-
16 são programa de formação do patrimônio servidor público –PASEP, operação de crédito contrato 79165 
– 96 parcelas (2024) e operação de crédito contrato 92925 – 96 parcelas (2026).O senhor Jones explicou a 
lei de responsabilidade fiscal das finanças municipais, que permite que os prefeitos gastem somente aquilo 
que se arrecada e, em face e este equilíbrio orçamentário que veio para resgatar a credibilidade junto à 
comunidade, planejando as prioridades do município. Nada mais havendo a tratar o Senhor Jones Roberto 
Kinner declarou encerrada a Audiência Pública e agradeceu a presença assim sendo, mandou lavrar a 
presenta ata que lida e considerada vai assinada por mim e pelos demais presentes. 


