
 

 

 

 

 

Ata da Audiência Pública referente ao Terceiro Quadrimestre do 

exercício de 2017 do Município de Capanema-Paraná 
 

Aos 19 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às dezessete  
horas e quarenta e cinco 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 2017 do Executivo Municipal, conforme Edital publicado no 
jornal oficial do Município de Capanema DIOEMS-Diário Oficial dos Municípios 

do Sudoeste do Paraná. O representante encarregado para explanar os 
dados e a respectiva prestação de contas do Executivo Municipal, o Contador 

Sr. Cleomar Walter iniciou suas demonstrações, onde relatou as principais 

ações desenvolvidas no Município de Capanema, das quais tiveram valores 
mais expressivos aplicados no decorrer do exercício de 2017. Algumas ações 

não puderam ser realizadas devido ao contingenciamento das despesas para 
que fosse possível cumprir com todos os compromissos já firmados. 

Demonstrou todos os índices do Terceiro Quadrimestre do exercício de 2017, 
ou seja, em pessoal o Executivo aplicou 52,07% (limite prudencial de 

51,30% e máximo de 54,00%), podendo verificar que já está extrapolando o 
limite prudencial estipulado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo 

necessário já tomar algumas medidas administrativas para retorno ao limite. 
Em Saúde o Município atingiu 24,36% (mínimo de 15%), em Educação 

31,11% (mínimo de 25%), no pessoal do magistério aplicou 91,26% do que 
vem do Fundeb (mínimo de 60%). Demonstrou-se o comparativo das 

receitas arrecadadas durante o exercício de 2017 no valor total acumulado 
de R$ 56.778.446,03 com detalhamento das médias mensais das receitas. A 

despesa liquidada acumulada foi de R$ 52.513.723,17. Foi repassado aos 

presentes o valor do saldo financeiro positivo disponível, ou seja, não ficou 
nenhum empenho liquidado sem o saldo financeiro para sua cobertura na 

data de 31/12/2017, considerando, ainda, os empenhos realizados em todos 
os exercícios anteriores. O saldo devedor da dívida a longo prazo das 

operações de crédito ficou em R$ 1.553.104,01, originários da aquisição de 
um trator de esteira e pavimentação asfáltica em ruas e avenidas no 

perímetro urbano. Foi apresentado a trajetória das principais receitas do 
Município, como o FPM, ICMS, FUNDEB e ISS e o detalhamento dos saldos 

bancários das fontes de recursos vinculadas, onde as mesmas só podem ser 
utilizadas em despesas específicas e também as fontes de recursos livres, 

que podem ser utilizadas em qualquer Secretaria do Município, para que 
desta forma os cidadãos possam verificar que os saldos bancários totais 

apresentados nas publicações dos relatórios nem sempre podem ser 
utilizados para pagamento de certas despesas. Após outras explanações e 

nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a ata e depois de lida e 

aprovada vai assinada pelos presentes. 


