
 

 

 

Ata da Audiência Pública na área de saúde, referente ao Terceiro 
Quadrimestre do exercício de 2015 do Município de Capanema-

Paraná 
 

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

dezessete horas e quarenta e cinco minutos, no Auditório da Câmara 
Municipal de Vereadores, reuniram-se os munícipes em geral, para 

acompanhar a realização da Audiência Pública referente ao Terceiro 
Quadrimestre do exercício de 2015 da área de Saúde, conforme Edital de 

Chamamento publicado no Órgão Oficial do Município o Jornal o Trombeta, 

com base na exigência da Lei Complementar nº 141/2012. O Contador da 
Prefeitura Municipal de Capanema, o Sr. Cleomar Walter fez as explanações, 

iniciando pela apresentação do balancete da área de saúde, referente ao 
Terceiro Quadrimestre do ano de 2015, demonstrando os valores recebidos 

pelos programas e convênios do Governo Federal e Estadual no total 
acumulado de R$ 3.645.651,84 e a despesa própria empenhada acumulada 

no total de R$ 7.302.276,19. Verificou-se que os gastos com recursos 
próprios em saúde estão atingindo o percentual de 20,93%, portanto, acima 

dos 15% exigidos pela legislação. O Contador argumentou que após a 
análise do Tribunal de Contas o índice pode sofrer pequenas alterações 

devido a algumas glosas que o sistema do Tribunal pode realizar. Foi 
comentado sobre a reunião que ocorreu com o Conselho Municipal de Saúde 

e os representantes do Hospital Sudoeste na Casa da Cultura, onde 
estiveram presentes também os Jurídicos das duas partes. Nesta reunião foi 

debatido sobre a renovação do contrato com o hospital e diversos detalhes 

com relação ao funcionamento do mesmo. Comentou-se na realização dos 
plantões de forma presencial do médico, ou seja, permanecer 24 horas a 

disposição dentro do hospital. Será marcada uma nova reunião onde serão 
debatidos os diversos itens apontados, também com a participação dos 

Vereadores que serão convidados. Após mais alguns debates, encerrou-se a 
apresentação do Terceiro Quadrimestre do exercício de 2015, onde foi 

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


