
MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS – ATA AUDIÊNCIA PÚBLICA 1º QUADRIMESTRE/2019 
 
Ata da Audiência Pública, para apresentação e avaliação das metas estabelecidas na 
LDO, da Gestão Fiscal e Execução Orçamentária, do período de janeiro a abril de 2019, cita-
se primeiro quadrimestre/2019, nos termos do artigo 9º parágrafo 4º, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, fazendo remissão ao Parágrafo Primeiro, do Art. 166, da 
Constituição Federal, bem como a discussão e elaboração da LDO – Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício de 2020. 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 28 dias do mês de maio de 2019 às treze horas e trinta 
minutos, 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 02/2019, publicado anteriormente no Jornal Tribunal Regional edição 1541, pg. 5A 
em 25/04/2019,  com retificação na edição 1548, pg. 5 A de 11/05/2019,  e AMP edição nº 
1743, de 25/04/2019, e sua retificação na edição 1754 de 13/05/2019. Dando inicio a presente 
audiência o Secretário Municipal de Administração e Finanças, iniciou sua fala agradecendo a 
presença de todos, em seguida passou a apresentar os dados financeiros do 1° Quadrimestre 
de 2019. Destacou os principais resultados do Quadrimestre, alem de demonstrar os limites 
constitucionais com gastos com pessoal, onde no primeiro quadrimestre este ficou em 53,08% 
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 26,51%, sendo que o mínimo é de 25% no 
exercício. A aplicação do FUNDEB com o magistério foi de 95,81%, sendo que o mínimo 
constitucional é de 60% no exercício. Demonstrou-se a apuração do gasto com a saúde de 
17,64%, sendo que o mínimo constitucional é de 15%; Evidenciou-se também o demonstrativo 
da dívida em 30/04/2019 a curto prazo totalizando cerca de R$ 720.155,31. Após as 
exposições dos dados contábeis, abriu-se espaço com a finalidade de apresentar a metas e 
diretrizes orçamentárias para o ano de 2020. Explanou sobre os objetivos básicos da LDO, os 
quais consistem em orientar a elaboração do orçamento, sendo o elo entre o PPA e a LOA, 
define metas e prioridades compatíveis com o PPA e assegura o equilíbrio fiscal, após, foi lidas 
as ações de planejamento, conforme os seu programa específico.  Em último momento deixou 
livre a palavra a quem quisesse usa – la. O evento transcorreu com tranquilidade, de acordo 
com o esperado e teve a participação efetiva dos presentes. Nada mais havendo a tratar 
agradeceu novamente a presença de todos e deu - se por encerrada a presente Audiência 
Pública e esta ata, que depois de lida foi devidamente assinada por mim, Luiz João Geremia, 
seguida da lista de cidadãos presentes. Silvanie Guidini, Hingridi Camila Turski, Gabriel 
Balboena, Olávio Leandro dos Santos, Jose Alvadir de Oliveira, Fernando Kami Dell’Aringa, 
Luiz João Geremia, Erica Leite de Almeida Serafini. 
 

 


