
 

 

 

 

 

Ata da Audiência Pública referente ao Terceiro Quadrimestre do 

exercício de 2020 do Município de Capanema-Paraná 
 

Aos 22 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às 
dezessete horas e quinze minutos, no Auditório da Câmara Municipal de 

Capanema, reuniram-se os munícipes em geral, para acompanhar a 
Audiência Pública referente a prestação de contas do Terceiro Quadrimestre 

do exercício de 2020 do Executivo Municipal, conforme Edital publicado no 
Diário Oficial do Município de Capanema-DIOEM. O representante 

encarregado para explanar os dados e a respectiva prestação de contas do 
Executivo Municipal, o Contador Sr. Cleomar Walter iniciou suas explanações, 

demonstrando todos os índices do Terceiro Quadrimestre do exercício de 

2020, ou seja, em pessoal o Executivo aplicou 47,16% (limite prudencial de 
51,30% e máximo de 54,00%), portanto, abaixo do limite prudencial. 

Argumentou que o Município gastou em média por mês em 2020 com a folha 
de pagamento, considerando as férias, 13º, Previdência Social, entre outros, 

um total de R$ 2.560.470,06. O saldo devedor da dívida a longo prazo das 
operações de crédito e parcelamentos ficou em R$ 2.169.743,49, sendo que 

todo mês o Município está desembolsando em torno de R$ 43.000,00 entre 
juros e amortização da dívida. Em Saúde o Município atingiu 20,38% 

(mínimo de 15), em Educação 28,41% (mínimo de 25%), no pessoal do 
magistério aplicou 92,76% do que vem do Fundeb (mínimo de 60%). 

Demonstrou-se o comparativo das receitas arrecadadas durante o exercício 
de 2020 no valor total acumulado de R$ 72.622.807,08 com detalhamento 

das médias das receitas, demonstrando também uma planilha detalhada da 
trajetória das principais receitas do Município. A despesa liquidada 

acumulada foi de R$ 63.483.409,12. Foi repassado aos presentes o valor do 

saldo financeiro disponível, sendo que os valores das contas a pagar ficaram 
bem aquém dos saldos bancários, ou seja, na data de 31/12/2020 o 

Município apresentou recursos disponíveis em conta bancária na ordem de 
mais de R$ 5.000.000,00, somente analisando os recursos livres. Foi 

apresentado detalhadamente todos os recursos recebidos por ocasião da 
pandemia, sendo receitas exclusivas (R$ 2.532.271,22) para aplicar nas 

despesas relacionadas com a Covid-19 e receitas de livre movimentação (R$ 
3.356.069,49) que foram recebidas em forma de auxílio, que seriam para 

compensar as perdas nos repasses com base no ano anterior. Portanto, 
perfazendo um total recebido de R$ 5.888.340,71. Foi ressaltado que tais 

valores das receitas como das despesas relacionadas a Covid-19, e, ainda, 
diversas outras informações da pandemia, podem ser acessadas junto ao 

Portal do Município de Capanema, de forma bem didática, já em sua página 
inicial. Após outras explanações e nada mais havendo a ser tratado, foi 

lavrada a ata e depois de lida e aprovada vai assinada pelos presentes. 

 


