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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA N.° 4/2019 

No dia trinta do mês de setembro 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.° 
04/2019, convocada por intermédio do Edital de Convocação de Audiência Pública n.° 
04/2019, publicado no Jornal Hoje Centro Sul, Edição n.° 1164, do dia 20 de setembro 
de 2019, páginas n.° 12, para Acompanhamento e Avaliação das Metas Fiscais pelo 
Poder Executivo Municipal referentes ao 2.° quadrimestre de 2019. A Audiência foi 
aberta, a Sra.Jeane Simiano iniciou devida apresentação dos slides, seguindo a 
seguinte seqüência a qual será utilizada em todas as audiências do exercício seguindo 
o mesmo padrão de análise para todos os quadrimestres, na 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. Apresentou-se 
comparativo entre a receita arrecada pelo município em 2018 em comparação com a 
arrecadação do ano de 2019, apresentando uma receita parcial no quadrimestre em 

relação ao exercício de R$14.744.758,62 (Quatorze milhões, setecentos e quarenta e 

quatro mil, setecentos e cinqüenta e oito reais e sessenta e dois centavos) no segundo 
quadrimestre e 26.562.569,67 (Vinte e seis milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, 
quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos) de janeiro a agosto , 
também o comparativo das despesas do mesmo período, em se comparando o valor 
dos mesmos produtos e serviços no período anterior, num montante de despesas no 
2° quadrimestre de R$ 13.584.515,70 (treze milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, 
quinhentos e quinze reais e setenta centavos) e de janeiro a agosto um acumulado de 
25.839.367,05 (Vinte e cinco milhões, oitocentos e trinta e nove mil, trezentos e 
sessenta e sete reais e cinco centavos), levando-se em consideração todas as fontes 
de recurso e que foi apresentada a despesa empenhada. Em relação aos índices 
foram apresentados os seguintes percentuais para o quadrimestre: Educação — 24,47 
%; Saúde — 22,15 %; FUNDEB (60%) — 75,34 %, DIVIDA FUNDADA — 5,36% e 
GASTOS COM PESSOAL — 49,41%. Os índices referentes à Educação, Saúde e 
Divida Fundada demonstraram estar dentro da normalidade, pois para os próximos 
quadrimestres e de acordo com o cronograma financeiro os percentuais tendem a 
serem superiores aos definidos pela LRF, que ira considerar o exercício todo. O 
percentual de gastos com pessoal está abaixo do limite de alerta dentro do 
quadrimestre, porem a análise do tribunal de contas leva em consideração os 
fechamentos de semestre junho e dezembro, sendo que em junho o percentual estava 
em 50,46% , ainda encontra-se está dentro do limite prudencial, até que seja realizada 
nova avaliação semestral pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Todos os 
dados apresentados durante a audiência podem ser consultados através do site da 
prefeitura municipal HTTPS://www.inaciomartins.or.qov.br, link Portal da 
Transparência, Lei de Acesso a Informação, sendo esta mais uma ferramenta na 
fiscalização dos gastos públicos. Por fim, foram informadas receitas e despesas do 
RPPS (Instituto de Previdência dos Servidores Municipais). Não havendo maiores 
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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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Dia: 30-09-2019 às 17 h - Plenário da Câmara Municipal 
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