
 

 

 

 

 

Ata da Audiência Pública referente ao Terceiro Quadrimestre do 

exercício de 2015 do Município de Capanema-Paraná 
 

Aos 22 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, às dezessete 
horas e trinta 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 

2015 do Executivo Municipal, conforme publicação de Edital no jornal oficial 
do Município o Jornal o Trombeta. O responsável pela prestação de contas do 

Executivo Municipal, o Contador Sr. Cleomar Walter iniciou sua explanação 
demonstrando todos os índices aplicados no Terceiro Quadrimestre do 

exercício de 2015, ou seja, em pessoal o Executivo aplicou 49,84% (limite 

prudencial de 51,30% e máximo de 54,00%). O Contador comentou que 
com este índice em pessoal, provavelmente o Tribunal de Contas do Estado 

vai emitir um sinal de alerta, pois extrapolou os 90% do limite máximo 
permitido. Em Saúde 20,93% (mínimo de 15%), em Educação 33,67% 

(mínimo de 25%), no pessoal do magistério aplicou 84,22% do que vem do 
Fundeb (mínimo de 60%). O Contador comentou que estes índices podem 

sofrer pequenas alterações devido as glosas que o sistema informatizado do 
Tribunal de Contas pode fazer na análise anual das contas, mas nada que 

interfira nos limites de cada área. Foi demonstrado o comparativo das 
receitas arrecadadas durante o ano de 2015 no valor total acumulado de R$ 

48.790.930,28 com detalhamento das médias mensais das receitas, com 
exceção as transferências voluntárias das quais ficam fora dos cálculos dos 

índices que devem ser aplicados pela administração. A despesa liquidada 
acumulada foi de R$ 42.839.298,50. O saldo da dívida em restos a pagar 

herdada de 2012 empenhada e liquidada registrada na contabilidade ficou 

em 31/12/2015 no valor total de R$ 505.515,09. O saldo devedor da dívida a 
longo prazo das operações de crédito ficou em R$ 15.367,89. As 

disponibilidades financeiras em recursos livres em bancos foi de R$ 
1.732.131,03. Foi apresentado a trajetória das principais receitas do 

Município, como o FPM, ICMS, FUNDEB e ISS. Enfim, ao final da audiência o 
Contador relatou que o Município cumpriu com todos os índices máximos e 

mínimos necessários para a aprovação da análise da gestão fiscal do 
segundo semestre de 2015 do Município de Capanema. Após outras 

explanações e nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a ata e depois de 
lida e aprovada vai assinada pelos presentes. 


