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Ata da audiência Pública do executivo referente ao segundo quadrimestre do ano de 2022.
Aos dezenove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, as dezesseis horas e trinta
minutos, na câmara municipal de vereadores de Planalto Pr, o Presidente da Câmara
Municipal e Vereador Mauri Krielow agradeceu a todos e deu inicio a audiência, passou a
palavra para o senhor Jones Roberto Kinner assessor contábil do Município de Planalto, em
cumprimento do que determina o parágrafo 4° do artigo 9° da lei complementar n° 101/00
(lei de responsabilidade fiscal), considerou aberto a Audiência Pública do 2° Quadrimestre
de 2022 do Município de Planalto Pr, agradecendo a presença de todos os participantes,
apresentaremos a seguir as informações da gestão a respeito de receitas, despesas, educação,
transferências, resultados orçamentários, disponibilidades, divida pública e folha de
pagamento as informações são retiradas do sistema contábil. Base legal Lei de
Responsabilidade Fiscal, determina em seu art. 9°, § 4° que "até o final dos meses de
fevereiro, maio e setembro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das
metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no § 1° do art.
166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais".
Avaliação de cumprimento de metas fiscais arrecadado até o 2° quadrimestre 2021 R$
30.418.030,68 no 2° quadrimestre 2022 a receitas janeiro/agosto arrecadou R$
53.642.248,00 arrecado até o quadrimestre R$ 45.967.175,77 (quarenta e cinco milhões
novecentos sessenta e sete mil cento e setenta cinco reais setenta e sete centavos) no
demonstrativo as receitas próprias mais relevantes são IPTU, IRRF,ITBI ISSQN, as
transferência correntes mais relevantes é FPM, ICMS, IPVA, FUNDEB e as transferências
de capital arrecado - SESA resolução 1009/21 Ambulância R$ 170.000,00 (cento e setenta
mil reais), SESA resolução 1067/21 Van R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), SESA
resolução 1070/21 Tablet R$ 33.600,00 (trinta e três mil seiscentos reais), SEAB/PR SIT
51225 - 02 veículos - Plano + Cidades R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), SEDU SIT
51329 Veículo Minivan R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), operação de crédito R$
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), ônibus escolar R$ 228.912,00 (duzentos
vinte e oito mil novecentos e doze reais), retroescavadeira R$ 286.500,00 (duzentos oitenta e
seis mil quinhentos reais), SESA resolução 254/2022 Van R$ 170.000,00 (cento e setenta
mil reais), SESA resolução 327/2022 ônibus R$ 450.000,00 (quatrocentos cinqüenta mil
reais), SEDU pavimentação convênio 528/2022 asfalto Jacob T. Erthal R$ 30.518,21 (trinta
mil quinhentos e dezoito reais e vinte um centavos), SEAB convênio 166/2022 Bico da Anta
R$ 100.000,00 (cem mil reais), SEAB convênio 139/2022 Lageado Muniz/Rezer R$
125.000,00 (cento e vinte cinco mil reais), SEAB convênio 140/2022 utilitário R$ 75.000,00
(setenta e cinco mil reais), SEDU pavimentação convênio 446/2022 asfalto R$ 165.412,29
(cento sessenta e cinco mil quatrocentos e doze reais vinte e nove centavos) e SESA



resolução 870/2021 pós covid R$ 20.000,00 (vinte mil reais). As deduções da receita janeiro
a agosto/2022 do FUNDEB - Fundo que se destina a Manutenção e ao Desenvolvimento da
Educação Básica Pública e a Valorização dos Trabalhadores em Educação - Previsão
atualizada de receitas recebidas até agosto (R$ 8.371.000,00) Receitas Deduzidas (R$
6.217886,33). O resumo das despesas no 2° quadrimestre 2022 despesas correntes R$
36.685.862,60 (trinta seis milhões seiscentos oitenta e cinco mil oitocentos sessenta e dois
reais sessenta centavos), despesas capital R$ 9.153.573,13(nove milhões cento cinqüenta e
três mil quinhentos setenta e três reais treze centavos) total de despesas empenhada R$
45.839.435,73 (quarenta e cinco milhões oitocentos e trinta nove mil quatrocentos trinta e
cinco reais e setenta centavos) com a educação 26,32% e na saúde 25,67%. Gasto com
pessoal despesa bruta 43,38% limite máximo 54%. 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.


