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Ata da audiencia Publica do executivo referente ao primeiro quadrimestre de 2019. Aos trinta e urn dias do
mes de maio de dois mil e dezenove, as nove horas no auditorio da prefeitura municipal de Planalto. 0

senhor Jones Roberto Kinner assessor contabil, em cumprimento do que determina 0 paragrafo 4° do artigo
9° da lei complementar n° 101100 (lei de responsabilidade fiscal), considerou aberto a Audiencia Publica do
1° Quadrimestre de 2019 do Municipio de Planalto Pr. Agradecendo a presenca do Sr. Prefeito Municipal
Inacio Jose Werle e os demais participantes. Na sequencia comecou as apresentacocs em slides os relatorios
onde 0 mesmo tern por objetivo abordar de forma resumida alguns aspectos considerados relevantes da
execucao orcamentaria e financeira da Prefeitura do Municipio de Planalto, no Demonstrativo das receitas
proprias, onde a mesma e formada por IPTU, ITBI, ISS, IRRF, Taxas, Divida Ativa( ...), 0 Resultado da
Execucao, ou seja, as receitas efetivamente arrecadadas ate 0 1° Quadrimestre de 2019 receita prevista R$
41.681.231,60, (quarenta e urn milhao seiscentos oitenta e urn mil duzentos e trinta e urn reais com sessenta
centavos) arrecadado R$ 15.258.700,44 (quinze milhiies duzentos cinquenta e oito mil setecentos reais
quarenta e quatro centavos. As Transferencia correntes mais relevantes e FPM, ICMS. IPVA e demais(. ..). A
transferencias de capital sao oriundas de alguns convenios - Recape Rua Parana R$ 207.625.43 (duzentos e
sete mil seiscentos vinte cinco reais quarenta e tres centavosj.Operacao de Creditos para Asfalto R$
794.794,56 (setecentos noventa e quatro mil setecentos e noventa e quatro reais cinquenta e seis centavos).
Miniginasio (Anchieta) R$ 146.250,00 (cento e quarenta e seis mil duzentos e cinquenta reais), Construcao
UBS resolucao SESA 426/2014 R$ 130.000,00 (centos e trinta mil reais), Termo de adesao conselho
tutelares R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e Convenio estadual - Lajeado Muniz Asfalto R$ 1.042.698,87
(urn milhoes quarenta e dois mil seiscentos noventa e oito reais oitenta e sete centavos). AS Deducoes da
receita janeiro a abrill2019 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
recebidas ate abril R$ 1.666.021.45 (urn milhao seiscentos sessenta e seis mil vinte e urn reais quarenta c
cinco centavos) Receitas Deduzidas R$2.089.271,23 (dois milhoes oitenta e nove mil duzentos setenta e um
reais vinte e tres centavos). Na apresentacao foi explicado que as fases da despesa orcamentaria publica
transcorre em tres estagios, que conforme previsto na lei n 4.32011964 sao Empenho. I.iquidacao e
Pagamento consiste na entrega de numerario ao credor e so pode ser efetuado apos a regular liquidacao da
despesa que seria 0 terceiro estagio, A execucao de despesa orcamentaria empenhado no 1° quadrirnestre
2019. gabinete do prefeito, Secretaria da Administracao, Secretaria de Financas, Secretaria de Planejamento
e Supervisao, Secretaria de Obras e Services Urbanos, Secretaria de Services Rodoviarios, Secretaria de
Educacao, Secretaria de Esportes, Secretaria de Saude, Secretaria de Assistencia Social. Secretaria de
Agricultura. Secretaria de Industria e Comercio Turismo, Secretaria do Meio Ambiente e Sccretaria de
Cultura. Total geral de despesa executado ate abrill2019 R$ 13.136.058,64 (treze milhoes cento e trinta seis
mil cinquenta e oito reais sessenta e quatro centavos). Despesa bruta com pessoal51.79 % R$ 19.383.710.47
(dezenove milhoes trezentos oitenta e tres mil setecentos dez reais quarenta e sete centavos) limite maximo e
de 54%. limite de alerta 48.6%. Despesa com saude 25.22% e com a educacao 29,08%. Transferencias
financeira a Camara Municipal janeiro a abril de 2019 R$ 720.000,00 (setecentos vinte mil reais), 0 Senhor
Jones explicou que a lei da responsabilidade fiscal, que permite que 0 prefeito gaste somente aquilo que se
arrecada. Nada mais havendo a tratar 0 senhor Jones Roberto Kinner declarou encerrada a audiencia publica.
"Integracao 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.


