
 

 

 
Ata da audiência Pública do Executivo referente ao terceiro quadrimestre de 2022. No 

dia 27 de fevereiro de 2023 às 16:30 horas no Auditório da Câmara Municipal de 

Planalto, com transmissão ao vivo na rede social facebook e na fanpage da câmara 

municipal, o Senhor Jones Roberto Kinner, assessor contábil, em cumprimento do que 

determina  A Lei de Responsabilidade Fiscal, determina em seu art. 9º, § 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 § 1º do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas 

Legislativas Estaduais e Municipais”. Apresentaremos a seguir informações da gestão 

a respeito de receitas, despesas, educação, transferências, resultados orçamentários, 

disponibilidades financeiras, dívida pública e folha de pagamento, as informações são 

retiradas do sistema Contábil, agradecendo a presença do Presidente da Câmara 

Municipal Srº Abrahão Marques e demais vereadores e público em geral, na sequência 

começaram as apresentações em slides os relatórios onde o mesmo tem por objetivo 

abordar de forma resumida alguns aspectos considerados relevantes da execução 

orçamentária e financeira da Prefeitura do Município de Planalto, referente ao 3° 

Quadrimestre de 2022, Receita Prevista R$ 67.598.226,97 (sessenta e sete milhões 

quinhentos noventa e oito mil, duzentos e vinte seis reais, noventa e sete centavos). No 

demonstrativo das receitas próprias, onde a mesma é formada por IPTU, ITBI, ISS, 

IRRF, ISSQN, Taxas, Dívida Ativa(...) as mais relevantes, as transferência correntes 

mais relevantes é FPM, ICMS, IPVA, FUNDEB e as na transferências de capital  foi 

arrecado no período -  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), SESA - Van R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), SESA – 

ônibus R$ 450.000.00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), SESA – Pós Covid R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), SESA -  IOAF R$ 12.840,00 (doze mil oitocentos e 

quarenta reais), SESA – Próvigia R$ 47.093,79 (quarenta e sete mil noventa e três 

reais setenta e nove centavos). As deduções da receita do Fundeb fundo que se destina 

a Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Básica Pública e a Valorização dos 

Trabalhadores em Educação. Receitas recebidas do FUNDEB R$ 7.314.021,10 (sete 

milhões trezentos catorze mil vinte e um reais dez centavos), Dedução de Receita do 

FUNDEB R$ 8.995.518,88 (oito milhões novecentos noventa e cinco mil quinhentos e 

dezoito reais oitenta e oito centavos). Na apresentação foi explicado que as fases da 

despesa orçamentária pública transcorrem em três estágios, que conforme previsto na 



lei n 4.320/1964 são Empenho, Liquidação e Pagamento, a execução de despesa 

orçamentária empenhada no 3° quadrimestre 2022, foram no 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. Total geral 

de despesa executado até quadrimestre R$ 73.961.520,17 (setenta e três milhões 

novecentos sessenta e um mil quinhentos e vinte reais e dezessete centavos). Despesa 

com pessoal 43,84 %  conforme art. 19 da LRF, o gasto com pessoal não poderá 

exceder o  limite máximo é de 54%, limite de alerta 48.6%. Despesa com saúde 

29,94% e com a educação 29,07% de acordo com o Art. 212 da Constituição Federal 

estabelece que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão 25% da 

Receita resultante dos impostos na Educação. Transferências financeiras à Câmara 

Municipal janeiro a Dezembro de 2022 – Egresso R$ 2.400.000,00 (dois milhões 

quatrocentos mil reais), Devolução Financeira à Prefeitura – Ingresso R$ 876.334,88 

(oitocentos e setenta e seis mil, trezentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito 

centavos) e a devolução de Rendimentos R$ 46.008,07 (quarenta e seis mil oito reais e 

sete centavos). Os tipos de dívidas compreendem o Programa de Formação do 

Patrimônio Servidor Público Ag.Fomentos 02 Pá Carregadeira 60 parcelas  – PASEP, 

Operação de Crédito – Contrato 79165 – 96 parcelas termina em  2024 e Operação de 

Crédito – Contrato 92925 – 96 parcelas termina em 2026. O Senhor Jones explicou 

que a lei da responsabilidade fiscal, que permite que o prefeito gaste somente aquilo 

que se arrecada. Nada mais havendo a tratar o senhor Jones Roberto Kinner declarou 

encerrada a audiência pública “Todos juntos por um Planalto melhor!” agradeceu a 

presença de todos, audiência estava também sendo transmitida ao vivo via facebook 

Câmara de Vereadores de Planalto. Assim sendo mandou lavrar a presente ata que lida 

e considerada vai assinada por mim e pelos demais presentes.  

 
 


