
ATA DE REUNIÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA 

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS 

RELATIVAMENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2016 DO 

MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK – PR 

 

Aos vinte e cinco (25) dias, do mês de maio de 2016, às 10:00 horas, no recinto 

da Câmara Municipal de Conselheiro Mairinck, sito a Rua Dr. Marins de Camargo, 106, 

centro desta Cidade, reuniram-se para deliberam sobre Audiência Pública em cumprimento a 

art. nº 48 da Lei Complementar Federal 101/2000 – LRF, com objetivo de transparência com 

a participação popular para a apresentação e avaliação das metas fiscais do 1º quadrimestre 

do ano de 2016, do período de janeiro a abril de 2016. Ao tratar da importância da audiência 

pública, a municipalidade traz para os presentes sobre o que significa a Lei de 

Responsabilidade, onde a Administração Pública juntamente com a participação popular tem 

o dever de prestar contas a Sociedade em busca de suas finalidades, para que a mesma se 

tenha maior acompanhamento e conhecimento sobre como o Ente Público está aplicando 

Dinheiro Púbico, se os gastos estão sendo direcionados para a sua finalidade no 

cumprimento legal. Durante a exposição da Audiência Pública foi feita a demonstração das 

despesas e receitas arrecadadas na observância dos resultados alcançados no que tange as 

porcentagens estabelecidas pela Constituição Federal com Saúde, Educação na finalização 

deste quadrimestre. Para tanto os valores elencados: RCL – Receita Corrente Líquida de 

abril de 2016 que perfaz o valor de R$ 12.029.463,33 (Doze milhões duzentos e vinte nove 

mil, quatrocentos e sessenta e três reais e trinta e três centavos), uma média mensal de R$ 

1.002.455,27 (Um milhão, dois mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e sete 

centavos);Gastos com Saúde com percentual de 28,67% totalizando um montante de 

despesas R$ 1.111.536,22 (Um milhão, cento e onze mil, quinhentos e trinta e seis reais e 

vinte e dois centavos), encontra-se regular visto que o limite previsto na Constituição é de 

15%, nota-se um percentual de 13,68%, R$ 494.558,70 (Quatrocentos e noventa e quatro 

mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos) valor referente a diferença entre o 

valor executado e o limite constitucional. Com um total de receita arrecadada até o 

quadrimestre R$ 3.618.893,44 (Três milhões, seiscentos e dezoito mil, oitocentos e noventa 

e três reais e quarenta e quatro centavos). Continuando outro limite levantado, citando a 

Despesa Total com Pessoal que auferirão um percentual de 53,42%, ou seja, R$ 

6.425.829,28 (Seis milhões, quatrocentos e vinte cinco mil, oitocentos e vinte nove reais e 

vinte e oito centavos), lembrado que LRF trata do limite máximo de gastos com Pessoal no 

percentual de 54% (inciso I, II e III art. 20 da LRF) e limite prudencial de 51,30% (§ único, 

art. 22 da LRF). Quanto as despesas foram desmembradas e citadas por Departamento 

somando um total de despesas empenhadas, liquidadas e pagas no encerramento do período, 

empenhadas perfaz um montante de R$ 4.933.613,31 (Quatro milhões, novecentos e trinta e 

três mil, seiscentos e treze reais e trinta e um centavos). Liquidadas R$ 4.795.145,30 (Quatro 

milhões, setecentos e noventa e cinco mil, cento e quarenta e cinco reais e trinta centavos) e 

despesas pagas R$ 4.448.167,18 (Quatro milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, cento e 

sessenta e sete reais e dezoito centavos). Os gastos com Educação foram investido R$ 
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