
 

 

 

 

 

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

 
Aos 07 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 

dezessete horas e quarenta e cinco 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 Terceiro 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 
Terceiro Quadrimestre do exercício de 2021, ou seja, em pessoal o Executivo 

aplicou 43,83% (limite prudencial de 51,30% e máximo de 54,00%), ficando 
abaixo do limite prudencial. Em Saúde o Município atingiu 23,02% (mínimo 

de 15%), em Educação 25,58% (mínimo de 25%). Em pessoal do magistério 
aplicou 91,37% do que vem do Fundeb (mínimo de 70%). Demonstrou-se o 

comparativo das receitas arrecadadas durante o mês de janeiro a dezembro 
de 2021 no valor total acumulado de R$ 77.405.699,57. A despesa liquidada 

neste mesmo período foi de R$ 69.786.699,99. O saldo devedor da dívida a 
longo prazo das operações de crédito e parcelamentos ficou em R$ 

2.931.651,73. Foi apresentada a trajetória das principais receitas do 
Município, como o FPM, ICMS, FUNDEB e ISS, onde se percebe que não 

houve queda de arrecadação no presente exercício financeiro, sendo que ao 
final do Terceiro Quadrimestre de 2021, o Município de Capanema contava 

com um saldo superavitário de recursos livres no montante de R$ 

9.344.946,25, ou seja, recursos disponíveis junto aos Bancos. Ao final, 
demonstrou-se que o Município está conseguindo atender as exigências dos 

órgãos de controle externo, mesmo com o número reduzido de servidores 
junto a algumas áreas técnicas. Isto pode ser verificado pelos pareceres do 

Tribunal de Contas do Estado pela análise dos últimos Balanços Anuais, 
sendo que em 2018 e 2019 já estão aprovados sem ressalvas e do ano de 

2020 já possui parecer técnico pela aprovação também sem ressalvas. 
Ressaltou-se ainda que estão sendo atendidos os critérios de transparência 

das informações, ou seja, o Município de Capanema foi o 55º colocado entre 
os 399 municípios do Paraná no ranking do ITP – Índice de Transparência da 

Administração Pública – Edição 2021, elaborado pelo Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná, considerando ainda que em 2021 foi divulgado o ranking 

de transparência sobre a vacinação contra a Covid-19, do Tribunal de Contas 
do Estado do Paraná, onde o Município de Capanema atingiu 100% das 

exigências. Após outras explanações e nada mais havendo a ser tratado, foi 

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


