
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 

Aos vinte e quatro do mês de Fevereiro de 2016, ás 09:00 horas, na sala das Sessões 

da Sec de Assistência Social, nesta cidade de Pinhão, Estado do Paraná, realizou-se 

reunião relativa à Audiência Pública Municipal, referente a Execução Orçamentária do 

Terceiro Quadrimestre de 2015, da Prefeitura Municipal de Pinhão. Estiveram 

presentes representantes da Prefeitura Municipal, diversos funcionários municipais, 

assistentes do Legislativo, Conselheiros Municipais e algumas pessoas da 

comunidade. Após cumprimentar os presentes a Sra. Vanessa Schmitt contadora, 

agradeceu a todos os presentes por mais uma oportunidade de fazer esta Audiência. 

Explicou a finalidade da reunião, que foi agendada para esta data, sendo publicado no 

diário oficial do município de Pinhão, em obediência às determinações da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, onde o Poder Administrativo demonstra publicamente os 

relatórios de gestão fiscal, legal e contábil, correspondentes. Em seguida começou a 

explanar os objetivos da audiência, passando a demonstrar para os presentes ás 

receitas e despesas orçamentárias, valores, índices percentuais aplicados e não 

aplicados, relativos ao período de Setembro a Dezembro de 2016, conforme 

estabelecido pela L.R.F. Projetando em tela, através de slides, a Sra. Vanessa Schmitt 

iniciou apresentando e comentando uma a uma das planilhas e respondendo aos 

questionamentos que lhe foram feitos. Para registro, enumeramos as planilhas com os 

valores do movimento até o quadrimestre, conforme a seguir: 1ª) Planilha de 

Execução Orçamentária da Receita: Valor Orçado Total para 2016 e o valor 

arrecadado até o 3º quadrimestre de 2016; 2ª) Planilha de Execução Orçamentária da 

Despesa: Valor Orçado atualizado; valor realizado (pagos) até no 3º quadrimestre de 

2016; 3ª) Planilha de Despesa Total com Pessoal x Receita Corrente Líquida, 

referente aos últimos 12 meses, apresentando os cálculos percentuais em 

comparação a Receita corrente líquida do período correspondente; 4º) Planilha de 

Despesas com a Educação e Saúde X Receitas de Impostos e Transferências, nos 

limites de 25% (Educação) e 15% (Saúde); tendo como base de cálculo o período de  

Setembro a Dezembro de 2016; 5º) O executivo apresentou planilha de Resultado 

Primário no período de Setembro a Dezembro de 2016 e Resultado Nominal, bem 

como a Dívida Consolidada Líquida até o período. Concluída a apresentação, a Sra. 

Vanessa Schmitt, disponibilizou um momento para, debates, perguntas e sugestões, 

alguns questionamentos tirando algumas dúvidas dos presentes, em seguida 

agradeceu a atenção de todos, em atenção aqueles que contribuíram para esta 

Audiência Pública. Sem mais encerra-se a presente ata.       


