
ATA N° 042/2020 

Edital de Convocação de Audiência Pública n° 99/2020, de 18 de maio de 2020, publicado em 19 de 
maio de 2020, no Diário Oficial Eletrônico da Associação dos Municípios do Paraná — AMP, Edição 
2012. Aos vinte nove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às 17:00 horas (dezessete 
horas), no auditório da Câmara Municipal de vereadores, sito à Rua São Paulo n° 972, Município de 
Três Barras do Paraná, reuniram-se os membros da Equipe Técnica do Município, Secretários 
Municipais e Servidores, conforme lista de presença em anexo, para tratar da seguinte pauta: 
Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias — LDO, do 1° 
Quadrimestre de 2020. Na sequência, o senhor Leomar Antonio Rotta, contador do Município efetuou 
a apresentação dos Relatórios das Receitas e Despesas aos presentes, conforme dados a seguir: 
receitas realizadas de impostos, taxas e contribuição de melhoria - R$ 815.977,67; receitas de 
contribuições — R$ 217.343,62; receitas patrimoniais — R$ 23.793,56; receita agropecuária — R$ 0,00; 
receita industrial — R$ 19.322,29; receitas de serviços — R$ 315.673,82; transferências correntes R$ 
15.916.037,40; outras receitas correntes — R$ 11.316,81; total da receita corrente bruta — R$ 
17.319.465,17; dedução das receitas (descontos concedidos) — R$ 19.796,22; dedução para 
formação do FUNDEB — R$ 2.254.868,51; total das receitas correntes — R$ 15.044.800,44; receitas 
de operação de crédito — R$ 0,00; receitas de alienação de bens — R$ 26.400,00; receitas de 
transferências de capital — R$ 316.727,23; total das receitas de capital — R$ 343.127,23; total geral 
das receitas — R$ 15.387.927,67. As despesas empenhadas no período (Janeiro a Abril de 2020), por 
categoria econômica, mais as transferências para o Legislativo Municipal, pagamentos de empenhos 
de restos a pagar do exercício de 2019 e transferência para o Tribunal de Justiça do Paraná para 
pagamento de precatórios tiveram as seguintes composições: pessoal e encargos sociais — R$ 
7.113.492,28; juros e encargos da dívida — R$ 95.267,47; outras despesas correntes — R$ 
5.607.788,70; despesas de capital (investimentos) — R$ 769.134,30; despesas de capital(amortização 
da dívida) — R$ 271.369,73; transferências para o legislativo — R$ 615.832,00; pagamento de 
empenhos de restos a pagar do exercício de 2019— R$ 49.834,11; transferência para o Tribunal de 
Justiça do Paraná para pagamento de precatórios — R$ 1.700,00; total geral das despesas — R$ 
14.524.418,59. 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 

Total da receita corrente liquida 	 45.321.606,46 

Total das despesas com pessoal 	 22.418.024,71 

Percentual Aplicado 	 49,46% 

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA PÚBLICA 
Valor Inicial 	 5.467.677,11 

Inscrições 	 0,00 

Correção 	 95.084,55 

Amortização 	 366.225,80 

SALDO ATUAL 	 5.196.535,96 

DEMONSTRATIVO DA EDUCAÇÃO 
Total da receita Bruta de Impostos e Transferências 	 12.031.621,63 

Valor total aplicado pelo Município em Educação 	 3.203.766,15 

Valor mínimo a ser aplicado em Educação 	 3.007.905,41 

Valor total aplicado em Educação para fins de limite 	 3.511.109,84 

Percentual aplicado em Educação 	 29,18% 



Hélio Kuerten Bruni 
Prefeito Mun .  

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB 
Valor do retorno do FUNDEB, mais aplicação financeira 

Valor da despesa realizada com Recursos do FUNDEB 

Valor das Despesas com Magistério (60%) 

Percentual aplicado em relação à receita do FUNDEB com o Magistério 
DEMONSTRATIVO DA SAÚDE 

Total da receita proveniente de impostos 

Valor total aplicado pelo Município em Ações de Saúde 

Valor minimo a ser aplicado (recursos próprios) 

Valor aplicado para efeito de cálculo (Emenda 29) 

Percentual aplicado em saúde 

2.058.732,28 

1.777.646,07 

1.496.316,93 

72,68% 

12.031.621,63 

3.272.379,32 

1.804.743,24 

2.474.20413 

20,56% 
Os dados acima foram apresentados em Audiência Pública, conforme edital de convocação acima 
epigrafado. O Prefeito Municipal Hélio Kuerten Bruning agradeceu à equipe técnica, bem como todos 
os presentes, fez as considerações finais e comentou sobre a Pandemia e a necessidade do uso de 
máscaras e que segundo a Secretaria de Saúde hoje somam 12 (doze) casos confirmados de 
COVID-19 no Município. O Prefeito falou também do auxílio emergencial frisando que a maioria dos 
casos são do Cadúnico, recursos creditados automaticamente e que houve dois saques dos oito 
casos ocorridos no Município. Foi colocado também que o Tribunal de Contas fez avaliação dos 
portais da transparência dos Município do Estado do Paraná, no qual Três Barras do Paraná ficou 
classificado de 105° lugar. O Prefeito falou da eminente queda da arrecadação em consequência da 
Pandemia e da estiagem que provocou a queda inclusive dos Royalties. Com  relação aos 
investimentos realizados citou as obras do Barracão de reciclagem, Clube dos Idosos, Estádio, 
Avenida Brasil, aquisição de terreno para habitação, asfalto no Bairro jardim Floresta , Rua Minas 
Gerais, Van e veículos, realizados com recursos de emendas parlamentares e Operação de Crédito. 
O Prefeito agradeceu a presença de todos, pedindo para que a população continue se cuidando no 
uso de álcool gel e máscaras para conter o novo coronavírus, passando a palavra ao contador para 
conclusão da Audiência Pública. O senhor Leomar Antonio Rotta, agradeceu a presença de todos e 
declarou encerrada a presente Audiência Pública. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente 
ata que após lida e aprovada será assinada por mim, Marisete Aparecida Fernandes Carabolante, 
que lavrei e conferi e pela Equipe Técnica Municipal. 

Leomar Anto o Rotta 
Contador 

Edgar Martins 
Controlador Interno 

Marisete Ap cid ernandes Carabolante 
Agente Administrativo 



MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PARANÁ 

CNPJ: 78.121.93610001-68 - AV. BRASIL, 245, 85485-000 

LISTA DE PRESENÇA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA N' 042/2020 

DATA: 29 DE MAIO DE 2020 

LOCAL: AUDITÓRIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL RUA SÃO PAULO 972 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NÚMERO 99/2020 

PAUTAS: AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DA LEI DE 
DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO, DO 10  OUADRIMESTRE DE 2020 

NOME ASSINATURA 
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