
 
 

 
 
 
 

Ata da audiência pública do executivo referente ao 3º quadrimestre de 2017, aos vinte e oito dias 
do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às dez 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 de todos. Em sequência passou a palavra para o Senhor Jones Roberto Kinner 
Assessor Contábil, em cumprimento do que determina o artigo 9º inciso 4º artigo da Lei Complementar Nº 
101/00 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o enfoque do evento é a transparência administrativa a 
disposição da população do Município. Considerando aberta audiência pública do 3º quadrimestre de 
2017, iremos abordar a execução Orçamentária e Financeira da Prefeitura do Município de Planalto Paraná 
, em seguida deu início às apresentações dos slides, o demonstrativo da receita Janeiro a dezembro de 
2017, são aquelas provenientes de tributos, contribuições, patrimônio, serviços e transferências total de 
receitas previsão R$ 36.972.495,47 (trinta e seis milhões novecentos e setenta dois mil quatrocentos 
noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos) arrecadado até dezembro de 2017, R$ 38.263.783,37 
(trinta e oito milhões duzentos sessenta e três mil setecentos oitenta e três reais trinta e sete centavos)  
nas Receita Tributárias arrecadados até dezembro 2017 foram de R$ 2.548.654,65 (Dois milhões, 
quinhentos e quarenta e oito mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e cinco 
centavos),Receitas de Contribuições R$ 840.063,75 (Oitocentos e quarenta mil, sessenta e três reais e 
setenta e cinco centavos) Receitas Patrimoniais R$ 440.035,06 (Quatrocentos e quarenta mil, trinta e cinco 
reais e seis centavos, Receita de Serviços R$ 117.140,66 (Cento e dezessete mil, cento e quarenta reais e 
sessenta e seis centavos,  Transferências Correntes  R$ 36.319.466,00 (Trinta e seis milhões, trezentos e 
dezenove mil, quatrocentos e sessenta e seis reais), mais Receitas de Alienação e Transferências de Capital. 
As Receitas do FUNDEB tinha uma previsão de arrecadação de R$ 6.082.952,80 (Seis milhões, oitenta e 
dois mil, novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos, que destina-se à manutenção e ao 
desenvolvimento da Educação Básica pública e a valorização dos Trabalhadores em Educação, e teve uma 
arrecadação de Janeiro a Dezembro de 2017 R$ 4.339.395,81 (Quatro milhões, trezentos e trinta e nove 
mil, trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e um centavos), e teve deduções no valor de R$ 
5.306.206,35 (Cinco milhões, trezentos e seis mil, duzentos e seis reais e trinta e cinco centavos, 
analisando este detalhe do FUNDEB com as bases de transferências desse recursos as deduções foram 
maiores que os repasses, foi  deduzido a mais o valor de R$ 966.810,54 (Novecentos e sessenta e seis mil, 
oitocentos e dez reais e cinquenta e quatro centavos),  são deduzidos 20 % da COTA PARTE FUNDO DE 
PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS – FPM, COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL – 
ITR, COTA PARTE DO ICMS,COTA PARTE DO IPVA, COTA PARTE DO IPI. O Gasto com a Educação foi de 
27.15% . Na saúde o índice aplicado foi de 23.14% onde entre o valor executado e o limite Mínimo 
Constitucional foi de R$ 2.341.872,13 aplicação essa a maio que o índice de 15%. Nos Balancetes por fonte 
de recursos saldo final 2017, fonte 000  (livre) saldo final ajustado R$ 1.561.476,75 ( um milhão quinhentos 
sessenta e um mil quatrocentos setenta e seis reais setenta e cinco centavos), fonte 101 (FUNDEB) saldo 



final ajustado R$ 0,00, fonte 104 (EDUCAÇÃO)  saldo final ajustado R$9.452,45 (nove mil quatrocentos 
cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), fonte 107 (SALÁRIO EDUCAÇÃO) saldo final ajustado 
R$15.213,05 (quinze mil duzentos treze reais e cinco centavos) e a Fonte 332 (SAÚDE) e saldo final 
ajustado R$ 33.734,47 trinta e três mil setecentos trinta e quatro reais e quarenta e sete centavos), no 
detalhamento das Despesas Correntes destinadas ao custeio e manutenção dos serviços, como: gastos 
com pessoal, material de consumo, serviços de terceiros e obras de Conservação R$ 29.263.674,72 (vinte 
nove milhões duzentos sessenta e três mil seiscentos setenta e quatro reais e setenta e dois centavos), 
Total de despesas de Capital R$ 7.035.620,80  (sete milhões trinta e cinco mil seiscentos e vinte reais e 
oitenta centavos) com um Total Geral R$36.299.295,52.  AS Transferências Correntes que dividem-se em 
subvenções sociais (despesas de custeio e instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou 
cultural, desde que sem fins lucrativos) e subvenções econômicas (despesas de empresas públicas) e 
Despesas de Capital são as despesas de investimentos, aquelas necessárias à planejamento, materiais 
permanentes, aquisições de instalações, equipamentos, imóveis e execução de obras. Comparativo das 
Receitas / Despesas Janeiro a dezembro de 2017 teve um Superávit Financeiro até o Quadrimestre R$ 
1.964.487,85, na tabela os gastos com pessoal de Janeiro 2017 a Dezembro 2017 teve um percentual de 
47,01% conforme artigo 19 da LRF o gasto com pessoal não poderá exceder o limite de 54% da receita 
corrente líquida (RCL), sendo o limite prudencial estabelecida pelo Tribunal de Contas do Paraná de 51,30 
% da receita corrente liquida. À execução orçamentária empenhado no quadrimestre por órgão 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 com um 
total de R$36.299.295,52  na dívida fundada interna compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, 
contraídos para atender o desequilíbrio orçamentário ou a financiamento de obras e serviços públicos 
temos PASEP  - Corpo de Bombeiros  - Motoniveladora  - Rolo Compactador  -   Recapeamento Asfáltico de 
Santa Luzia  - Total de Compromissos (Termos de Operação de Janeiro a dezembro 2017), foram 
repassados através de transferências financeiras à Câmara Municipal um total de R$ 2.000.000,00, e no 
encerramento a Câmara devolveu os rendimentos de aplicação dos recursos repassados no valor de R$ 
21.847,25 (vinte e um mil oitocentos e quarenta e sete reais vinte e cinco centavos). O Senhor Jones 
explicou que a lei da responsabilidade fiscal, que 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. 
 
 

 


