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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA N.° 01/2019 

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às dezessete horas, 
no Plenário da CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE INACIO MARTINS — 
localizada na Rua Sete de Setembro, n.° 368, foi realizada a Audiência Pública n.° 
01/2019, convocada por intermédio do Edital de Convocação de Audiência Pública n.° 
01/2019, publicado no Jornal Hoje Centro Sul, Edição n.° 1111, do dia 13 de fevereiro 
de 2019, página n.° 08, para Acompanhamento e Avaliação das Metas Fiscais pelo 
Poder Executivo Municipal referente ao 3.° Quadrimestre de 2018. A Audiência foi 
aberta pelo Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade da 
Câmara Municipal, Vereador Sidnei Lopes, após a acolhida, passou a palavra a Sra. 
Jeane Simiano, para a devida apresentação dos slides com a seguinte ordem de 
temas abordados: Receitas, Despesas, Comparativo das Receitas x Despesas, 
Evolução da Despesa com Pessoal, índices (Pessoal, Educação e Saúde), 
Demonstrativo da Dívida Fundada e Fundo de Previdência. Seguindo o padrão de 
apresentações para o exercício, demonstrou-se um comparativo entre a receita 
arrecada pelo município no exercício de 2018 em comparação com a arrecadação do 
ano de 2017. Onde percebeu-se pouca variação na arrecadação entre os exercícios 
de 2017x2018, dificultando o andamento de projetos e até mesmo na manutenção das 
atividades das secretarias. Demonstrou-se ainda os fechamentos do exercício por 
fonte de recursos, os superávits ou déficits de cada fonte. Os índices constitucionais e 
os definidos pela LRF ficaram nos os seguintes percentuais para o Exercício de 2018: 
Educação — 27,01%; Saúde — 23,30%; FUNDEB (60%) — 74,94%, DIVIDA FUNDADA 
— 6,68% e GASTOS COM PESSOAL — 50,93 %. Os índices referentes à Educação, 
Saúde e Divida Fundada se apresentaram dentro dos parâmetros definidos pela LRF, 
cabendo ressaltar que apenas o limite de gastos com pessoal permanece dentro do 
limite de alerta. Todos os dados apresentados durante a audiência podem ser 
consultados 	através 	do 	site 	da 	prefeitura 	municipal 
HTTPS://www.inaciomartins.pr.00v.br, link Portal da Transparência, Lei de Acesso a 
Informação, sendo esta mais uma ferramenta que poderá auxiliar na fiscalização dos 
gastos públicos. Por fim, foram informadas receitas e despesas do RPPS (Instituto de 
Previdência dos Servidores Municipais) e o número de servidores aposentados e 
pensionistas. Não havendo questionamentos dos presentes a audiência foi dada como 
encerrada, e elaborada a presente ata, sendo a mesma assinada pelos presentes 
conforme a lista de presença em anexo. 
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"AUDIÊNCIA PÚBLICA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO 
CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS" 

Referente ao 32 quadrimestre de 2018. Conforme Edital de Convocação n.° 001/2019 

Dia: 26-02-2019 17 hs - Plenário da Câmara Municipal 
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