
Ata da Audiência Pública, para apresentação e avaliação das metas estabelecidas na LDO, da Gestão Fiscal e Execução 
Orçamentária, do período de setembro a dezembro de 2017, cita-se terceiro quadrimestre/2017, nos termos do artigo 9º 
parágrafo 4º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, fazendo remissão ao Parágrafo Primeiro, do Art. 166, da Constituição 
Federal de 1988. Reuniram - se na nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Manfrinópolis, situada na 

Avenida São Cristóvão, s/n, Centro, Manfrinópolis, Estado do Paraná, aos 27 dias do mês de fevereiro de 2017 às quatorze 
horas, os representantes dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal e munícipes em geral, sob o domínio do Secretário 
Municipal de Administração e Finanças, conforme Edital de Convocação 02/2018, publicado anteriormente no Jornal Tribunal 
Regional edição 1374, pg. 5A, em 08/02/2018, e AMP edição nº 1437, de 06/02/2018. Assumiu a palavra o Sr. Luiz João 
Geremia, Secretário Municipal de Administração e Finanças, onde iniciou agradecendo a presença de todos, em seguida 
passou a apresentar os dados do 3° Quadrimestre de 2017. Após, apresentou os principais resultados entre Receitas e 

Despesas do Quadrimestre e sua proporção perante a previsão inicial e atualizada para o exercício. Logo, demonstrou-se os 
limites constitucionais de gastos com pessoal, onde no primeiro quadrimestre este ficou em 45,41% sendo o limite prudencial 
é de 51,30% para o Poder Executivo no exercício. No ensino a aplicação dos recursos ficou em um patamar de 30,25%, 
sendo que o mínimo é de 25% no exercício. A aplicação do FUNDEB com o magistério foi de 101,02%, sendo que o mínimo 
constitucional é de 60% no exercício. Demonstrou-se a apuração do gasto com a saúde de 19,29%, sendo que o mínimo 

constitucional é de 15%; Evidenciou-se também o demonstrativo da dívida em 31/12/2017 em curto prazo totalizando cerca 
de R$ 34.183,37, tratando-se da dívida em longo prazo, cita-se o parcelamento previdenciário realizado em gestões 
anteriores, tem-se o saldo de R$ 70.137,65. Em seguida, apresentou-se o resultado do período, onde se constatou que a 
arrecadação teve um aumento de 28,58% com relação ao quadrimestre anterior, bem como uma diminuição de despesas de 
cerca de 4,08% em comparação aos dados do 2º quadrimestre de 2017. Logo, evidenciou-se que a situação é preocupante 

com relação às despesas que a Administração Municipal está enfrentando e quanto ao honrar o pagamento destas, visto que 
existe a expectativa de diminuição dos recursos repassados. Após a apresentação dos dados e em último momento deixou 
livre a palavra a quem quisesse usa-la. Por conseguinte, sem nada a mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a 
apresentação da Audiência Pública do 3° Quadrimestre de 2017. Agradeceu-se novamente a presença de todos e deu - se 

por encerrada a solenidade e esta ata que depois de lida, foi devidamente assinada por mim, Sr. Luiz João Geremia que a 
lavrei, seguida também da lista de presença assinada por todos os presentes. 
 


