
 

 

 

 

 

Ata da Audiência Pública referente ao Primeiro Quadrimestre do 

exercício de 2019 do Município de Capanema-Paraná 
 

Aos 20 dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, 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 

Primeiro Quadrimestre do exercício de 2019 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 Primeiro 

Quadrimestre do exercício de 2019, ou seja, em pessoal o Executivo aplicou 
51,12% (limite prudencial de 51,30% e máximo de 54,00%), argumentando 

que neste Quadrimestre o município conseguiu ficar abaixo do limite 
prudencial, mas alertou da necessidade de verificação constante deste limite, 

pois o índice baixou devido principalmente pelo aumento neste mês de abril 
de 2019 das arrecadações do IPTU, Coleta de Lixo e uma elevação em torno 

de R$ 300.000,00 na receita do ICMS. Em Saúde o Município atingiu 22,27% 
(mínimo de 15%), em Educação 25,59% (mínimo de 25%), no pessoal do 

magistério aplicou 84,46% do que vem do Fundeb (mínimo de 60%). 
Demonstrou-se o comparativo das receitas arrecadadas durante o mês de 

janeiro a abril de 2019 no valor total acumulado de R$ 19.563.931,91. A 
despesa liquidada neste mesmo período foi de R$ 18.098.054,69. O saldo 

devedor da dívida a longo prazo das operações de crédito ficou em R$ 
1.173.462,41, originários da aquisição de um trator de esteiras e 

pavimentação asfáltica em ruas e avenidas no perímetro urbano, sendo que 

no mês de abril/2019 foi pago o valor de R$ 32.583,86 que é referente aos 
juros e amortizações e estes financiamentos se encerram em 10/10/2020 

para o trator de esteiras e 10/09/2023 para o recape em vias urbanas. Foi 
apresentado a trajetória das principais receitas do Município, como o FPM, 

ICMS, FUNDEB e ISS. Foi demonstrado conforme ofício recebido da ANEEL- 
Agência Nacional de Energia Elétrica, os valores previstos que o Município irá 

receber de Royalties, sendo que até o mês de março/2019 o valor de R$ 
149.610,54 e no mês de abril/2019 R$ 74.335,10, aguardando somente a 

publicação do Despacho. Os percentuais da divisão detalhados pela Agência 
para o recebimento de Royalties de cada Município são os seguintes: 

Capanema 22,7797662%, Capitão Leônidas Marques 46,4503772%, Nova 
Prata do Iguaçu 0,9926041%, Planalto 0,7245620% e Realeza 

29,0526904%. Foi repassado aos presentes, que a obra de modernização 
dos passeios públicos na Av. Rio Grande do Sul, do qual o contrato foi 

rescindido, será agora realizado com recursos próprios e oriundos da Usina 

Baixo Iguaçu, sendo que os recursos originários daquele convênio, serão 
utilizados nos canteiros da Av. Parigot de Souza. Após outras explanações e 

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


