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        IGUARAÇU – ESTADO DO PARANÁ 
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2018, PARA AVALIAÇÃO 

DO CUMPRIMENTO DE METAS FISCAIS DO 1.º QUADRIMESTRE DE 2018. 

Às quatorze horas do dia vinte e cinco do mês  de maio de dois mil e dezoito, nas 

dependências do Plenário da Câmara Municipal de Iguaraçu, sob a presidência do vereador 

JOSÉ MARIA DA SILVA , Presidente da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças 

realizou-se a Audiência Pública para avaliação do cumprimento das Metas Fiscais do 1º 

Quadrimestre de 2018. A audiência contou com a presença dos Vereadores José da Silva 

Costa, Elizabete Fernandes Tomitão e José Maria da Silva. Após agradecer a presença de 

todos presentes dos nobres Edis, dos servidores e da população, o Presidente da Comissão 

passa a palavra ao o Contador Municipal, Sr. Amilton Frazo Barbosa  , para apresentação dos 

dados atinentes a Gestão Fiscal. O Senhor Amilton, cumprimenta a todos os presentes e 

esclarece que a Audiência Pública está fundamentada na transparência da Gestão Fiscal, 

conforme o § 4º do artigo 9º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal). Em seguida, faz uma breve explanação sobre os valores correntes e 

constantes que compreendem as metas fiscais e demonstra os resultados. Receitas e 

Despesas. Previsão atualizada da receita R$ 22.134.000,00 e arrecadação efetiva até o 

primeiro quadrimestre foi de ; R6.647.638,17 e uma previsão da despesa de R$ 21.709.485,92 

e uma despesa liquidada de R$ 7.302.310,91. Fez-se  apresentação das principais receitas 

arrecadadas do município, frisou a composição das receitas do município que são compostas 

pelas Próprias, do Estado e da União, sendo da União sua maior parcela e também discorreu 

sobre as principais despesas. Em seguida, apresenta dados relativos a gastos com pessoal: 

Limite Máximo 54%;; Limite Prudencial de 51,30% e Gastos com Pessoal  57,6%  

(11.649.650,02) sendo RCL o montante de R$ 20.222.064,15.  Em relação aos gastos com 

manutenção e desenvolvimento do ensino: Mínimo Constitucional 25%, sendo Aplicado 22,83% 

e FUNDEB o mínimo de 60% sendo aplicado 92,27%. No tocante a evolução dos gastos com 

ações e serviços de saúde: Mínimo Constitucional 15% e Aplicado 21,20%. Explanou sobre o 

posicionamento do montante arrecadado do FUNDEB ate  o 1º Quadrimestre  e sobre os 

gastos com o mesmo. 

Finalizando a parte do poder executivo, o Senhor Amilton Frazo Barbosa agradeceu a 

presença de todos e finalizou a Audiência Pública.  
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