
 

 

 

 

 

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

 
Aos 27 dias do mês de setembro 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 
Segundo 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 Segundo 
Quadrimestre do exercício de 2021, ou seja, em pessoal o Executivo aplicou 

45,18% (limite prudencial de 51,30% e máximo de 54,00%), ficando abaixo 
do limite prudencial, mas alertou da necessidade de verificação constante 

deste limite, devido ao fato dos reflexos futuros que podem ocorrer na 
Receita Corrente Líquida, que é a base de cálculo deste índice, pois até o 

final do ano passado o Governo Federal estava complementando alguns 
repasses que haviam sofrido redução devido ao momento da Pandemia, o 

que não deverá mais ocorrer neste exercício. Em Saúde o Município atingiu 
20,81% (mínimo de 15%), em Educação 23,04% (mínimo de 25%), mas 

frisou que o Governo Federal já editou uma Emenda a Constituição onde 
prevê a isenção dos gestores que não cumprirem com o índice constitucional 

em Educação, pelo fato da ocorrência da Pandemia e as aulas não estarem 
ocorrendo de forma normal. Em pessoal do magistério aplicou 96,92% do 

que vem do Fundeb (mínimo de 70%). Demonstrou-se o comparativo das 

receitas arrecadadas durante o mês de janeiro a agosto de 2021 no valor 
total acumulado de R$ 50.634.254,17. A despesa liquidada neste mesmo 

período foi de R$ 42.843.111,71. O saldo devedor da dívida a longo prazo 
das operações de crédito e parcelamentos ficou em R$ 2.574.011,02. Foi 

apresentada a trajetória das principais receitas do Município, como o FPM, 
ICMS, FUNDEB e ISS, onde se percebe que ainda não teve queda de 

arrecadação até o presente momento e que no fechamento deste segundo 
quadrimestre o Município possui um saldo bancário positivo acima dos R$ 

7.000.000,00 somente com recursos de livre movimentação. Após outras 
explanações e nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a ata e depois de 

lida e aprovada vai assinada pelos presentes. 


