
 

 

 

 

 

Ata da Audiência Pública referente ao Primeiro Quadrimestre do 
exercício de 2021 do Município de Capanema-Paraná 

 
Aos 24 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às dezessete  

horas e quinze minutos, no Auditório da Câmara Municipal de Vereadores do 
Município de Capanema, reuniram-se os munícipes em geral, para 

acompanhar a Audiência Pública referente a prestação de contas do Primeiro 
Quadrimestre do exercício de 2021 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 Primeiro Quadrimestre do 
exercício de 2021, ou seja, em pessoal o Executivo aplicou 45,48% (limite 

prudencial de 51,30% e máximo de 54,00%), explicando que neste 
Quadrimestre o município ainda está abaixo do limite prudencial. Em Saúde 

o Município atingiu 18,12% (mínimo de 15%), em Educação 18,24% 
(mínimo de 25%), mas considerou uma atenção especial demonstrando que 

será difícil o Município atingir os 25% necessários na área de Educação, caso 
as aulas não voltem a sua normalização devido a Pandemia, mas até o 

momento o FNDE ainda não se manifestou sobre isto. No pessoal do 
magistério aplicou 78,81% do que vem do Fundeb (mínimo de 70%). 

Demonstrou-se o comparativo das receitas arrecadadas durante o mês de 
janeiro a abril de 2021 no valor total acumulado de R$ 25.259.235,43. A 

despesa liquidada neste mesmo período foi de R$ 18.810.913,51. O saldo 
devedor da dívida a longo prazo das operações de crédito e parcelamentos 

ficou em R$ 2.621.125,30. Foi apresentada a trajetória das principais 

receitas do Município, como o FPM, ICMS, FUNDEB e ISS, ressaltando que o 
ICMS foi a receita que mais teve aumento comparada com os quatro 

primeiros meses de 2020 e que grande parte disto se deve ao fato da 
geração da energia da usina Baixo Iguaçú. Foi demonstrado que o repasse 

ao Hospital Sudoeste sofreu um aumento, sendo que dos R$ 206.000,00 
mensais passou para R$ 237.000,00. Questionado sobre a situação 

financeira do Município, deixou claro que em momento algum da Pandemia o 
Município sofreu queda de arrecadação, pois qualquer perda que ocorreu, foi 

complementado pelo Governo Federal a diferença, resultado disso é que hoje 
possuímos um saldo financeiro positivo de recursos livres de mais de R$ 

5.000.000,00. Após alguns outros questionamentos e as devidas explicações 
e nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a ata e depois de lida e 

aprovada vai assinada pelos presentes. 


