
 

 

 

 

 

Ata da Audiência Pública referente ao Primeiro Quadrimestre do 

exercício de 2020 do Município de Capanema-Paraná 
 

Aos 25 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às dezessete  horas e 
quinze 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 2020 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 2020, ou seja, em pessoal o Executivo aplicou 47,90% (limite 
prudencial de 51,30% e máximo de 54,00%), argumentando que neste 

Quadrimestre o município ficou abaixo do limite prudencial, mas alertou da 
necessidade de verificação constante deste limite, pois isto se deve ainda 

pelo aumento da Receita Corrente Líquida, principalmente pelos recursos 
recebidos em 2019 que não irão ocorrer novamente em 2020, sendo entre 

eles a indenização judicial através de um Termo de Acordo com a empresa 
Castilho e a repartição dos recursos do Pré-Sal pelo Governo Federal. Em 

Saúde o Município atingiu 22,02% (mínimo de 15%), em Educação 23,94% 
(mínimo de 25%), no pessoal do magistério aplicou 86,11% do que vem do 

Fundeb (mínimo de 60%). Demonstrou-se o comparativo das receitas 
arrecadadas durante o mês de janeiro a abril de 2020 no valor total 

acumulado de R$ 22.488.972,57. A despesa liquidada neste mesmo período 
foi de R$ 17.990.301,19. O saldo devedor da dívida a longo prazo das 

operações de crédito e parcelamentos ficou em R$ 1.242.021,44. Foi 

apresentada a trajetória das principais receitas do Município, como o FPM, 
ICMS, FUNDEB e ISS, contudo o Contador destacou da necessidade de um 

bom acompanhamento das despesas do Município, pois as expectativas das 
arrecadações vindouras não são muito animadoras, devido a instabilidade 

que está passando o País e o Mundo devido ao Covid-19. Mencionou que o 
Governo Federal vai enviar auxílio financeiro aos municípios para tentar 

equiparar neste momento os valores recebidos em 2019 no FPM, mas não se 
sabe até que momento vai possuir reservas para tal fim. Houve alguns 

questionamentos sobre a aquisição de máscaras e outros materiais de 
proteção e segurança para o pessoal da saúde e dos demais cidadãos, sendo 

que foi explanado que estão chegando alguns recursos específicos para 
serem aplicados exclusivamente para este fim, provenientes do Governo 

Federal, Estadual e também do Poder Judiciário. Após outras explanações e 
nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a ata e depois de lida e 

aprovada vai assinada pelos presentes. 


