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Ata da Audiencia Publica do poder executivo referente a LOA 2020 (Lei Orcamentaria Anual), aos nove
dias do mes de setembro do ano de dois mil e dezenove, as nove horas no auditorio da Prefeitura Municipal
de Planalto Parana, em cumprimento ao que determina 0 artigo 12° paragrafos 3° da Lei complementar n?
101, de quatro de maio do ano dois mil, lei de responsabilidade fiscal. 0 senhor Jones Roberto Kinner
assessor contabil e 0 Prefeito Municipal Inacio Jose Werle agradeceram a presenca do Colegio Estadual Jose
de Anchieta EFM, Colegio Estadual Joao Zacco Parana EFMP, Professores, Diretores, Secretarios da
Administracao Municipal, Funcionarios, a Primeira Dama Zenaide Salete Gallas Werle, Vereador Senhor
Paulo Milton Wildgrube e demais presentes. Deu-se abertura a Audiencia da Loa, a proposta de Lei
Orcamentaria Anual e urn instrumento de planejamento que demonstra em termos monetarios as receitas e
despesas publicas que 0 govemo pretende realizar no exercicio financeiro subsequente, a qual deve ser
elaborada pelo poder executivo e aprovada pelo legislativo, transformando-se em Lei. Esta Lei provera os
recursos necessaries para cada acao constante da Lei de Diretrizes Orcamentarias. A Constituicao Federal de
1988 deu enfase a funcao do planejamento, evidenciando a necessidade de integracao entre os instrumentos:
Plano diretor, PPA Plano Plurianual, LDO Lei de Diretrizes Orcarnentarias e a LOA Lei Orcamentaria
Anual. A Metodologia de Calculo da projecao da receita orcamentaria utiliza 0 ajustamento da reta pelo
metodo dos minimos quadrados, para efetuar a corrente projecao, foi analisada a Receita Orcamentaria de
2016 ate 20 19Gulho). 0 periodo projetado, utilizando 0 metodo citado compreende os exercicios de 2020 ate
2022.A variacao das receitas no periodo pode ser representada pela seguinte equacao y=a + b*x. Projecao da
receita para 2020 (dois mil e vinte) R$ 43.288.471,00 (Quarenta e tres milhoes duzentos oitenta e oito mil
quatrocentos e setenta e urn reais) e previsao da despesa para 2020 (dois mil e vinte) R$ 43.288.471,00
(quarenta e tres milhoes duzentos oitenta e oito mil quatrocentos e setenta e urn reais), as secretarias que
mais consomem sao: Educacao 25,02% e Sande 24,51%. As Transferencia Financeiras para Camara
Municipal 2020 R$ 2.040.000,00 (dois milhoes quarenta mil reais) 4,71% do Orcamento Municipal, a
previsao da despesa do fundo de previdencia para 2020 R$ 5.000.000,00 (cinco milhoes reais). 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. Nada mais
havendo a tratar, foi lavrada a presente ata e, que vai assinada por mim, Viviane Belle Christmann,
secretaria e juntamente com 0 livro de presencas,


