
ATA DA AUDIÊNCIA PUBLICA DO 2O QUADRIMESTRE DO ANO 2021

Às dezenove horas e nove minutos do dia vinte e nove de setembro do ano de dois

mil e vinte e um (2910912021), na Câmara Municipal de Santa Maria do Oeste - PR

realizou-se a Audiência Pública para Avaliação do Cumprimento das [/etas Fiscais

do Segundo Quadrimestre do exercício de 2021 do Executivo Municipal, convocada

por intermedio do Editalde Convocação n.o 00612021, publicado no Diário Oficialdos

Municípios do Paraná, Edição n.o 2357, no dia 27 de Setembro de 2021 e nas redes

sociais da Câmara Municipal. O Prefeito tt/unicipal senhor Oscar Delgado faz a

abertura da Audiência Pública, agradecendo a presença de todos, informa que será

transmitida nas redes sociais e fala da importância da população acompanhar as

prestaçÕes de conta do município. Passa a palavra para o assessor contábil do

Executivo Municipal, senhor Antônio Simiano. lnicia comentando que a Audiência

Pública está fundamentada na transparência da Gestão Fiscal, conforme o parágrafo

40, do artigo 90 da Lei Complementar no 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de

Responsabilidade Fiscal, e em seguida passa paru a apresentação dos slides com

os seguintes tópicos: Receita por Gategoria Econômica - 2021; A previsão de

arrecadação para o ano de 2021 e de R$ 35.444.360,00 (Trinta e cinco milhôes,

quatrocentos e quarenta e quatro mil, trezentos e sessenta reais), arrecadou-se no

1o Quadrimestre o valor de R$ 1'1.264.517,98 (Onze milhÕes, duzentos e sessenta e

quatro mil, quinhentos e dezessete reais e noventa e oito centavos), no 2o

Quadrimestre o valor de R$ 12.863.799,45 (Doze milhões, oitocentos e sessenta e

três mil, setecentos e noventa e nove reais com quarenta e cinco centavos),

totalizando - de janeiro até o mês de agosto - R$ 24.128.317,43 (Vinte e quatro

milhÕes, cento e vinte e oito mil, trezentos e dezessete reais com quarenta e três

centavos) que equivale a 68% (sessenta e oito por cento) da arrecadação total

prevista para este ano. Ressalta que a arrecadação para este ano poderá ficar acima

do estimado. Despesa por categoria Econômica-Zl21; A previsão é de R$

35.444.360,00 (Trinta e cinco milhÕes, quatrocentos e quarenta e quatro mil,

trezentos e sessenta reais), 1o Quadrimestre R$ 8.133.923,91 (Oito milhões, cento e
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trinta e três míI, novecentos e vinte e três mil e noventa e um centavos), 2"

Quadrimestre foi de R$ 10.195.279,57 (Dez milhÕes, cento e noventa e cinco mil,

duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e sete centavos) sendo os dois

Quadrimestres, com mais valores transferidos para Câmara, num valor total de R$

18.329.203,48 (Dezoito milhÕes, trezentos e vinte e nove mil, duzentos e três reais

e quarenta e oito centavos) de despesa empenhada e que corresponde à 5T ,Z1o/o

(Cinquenta e sete, setenta e um por cento) do orçamento executado. Resumo da

Receita por Categoria Econômica de 2021 arrecadado R$ 24.128.317,43 (Vinte e
quatro milhões, cento e vinte e oito mil, trezentos e dezessete reais com quarenta e

três centavos) que equivale 68,070/0, Despesa Po1 Categoria Econômica R$

18.329.203,48 (Dezoito milhÕes, trezentos e vinte e nove mil, duzentos e três reais

e quarenta e oito centavos) equivale 51,71o/o. Demonstrativo de Despesa com
Pessoal; O Assessor comenta que o demonstrativo é dos últimos doze meses e que

a Despesa foi de R$ 16.273.952,52 (Dezesseis milhÕes, duzentos e setenta e três
mil, novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) que equivale
a 46,850/o (Quarenta e seis, oitenta e cinco por cento) e que as despesas estão bem
controladas e sem restrições. Evolução de Despesa com pessoal; O assessor faz
um demonstrativo das despesas com pessoal dos últimos seis meses em
porcentagens; no mês de março 47,640/0 (Quarenta e sete, sessenta e quatro por
cento), no mês de abrit 46,95o'/0 (Quarenta e seis, noventa e cinco por cento ), no
mês de maio 4s,6go/o (euarenta e cinco, sessenta e nove por cento), no mês de
junho 45,24o/o (Quarenta e cinco, vinte e quatro por cento), no mês de julho 46,gso/o
(Quarenta e seis, oitenta e cinco por cento), no mês de agosto 46,g5%(euarenta e
seis' oitenta e cinco por cento), e comenta que está numa situação muito tranquila.
o proximo slide mostra as folhas que mais tem impacto dentro da folha geral do
município Forha da Educa ção 44,r4% (euarenta e quatro, setenta e quatro por
cento)' Folha da saúde 26,43o/o (Vinte e seis, quarenta e três por cento), essas duas
secretarias somam 71,18o/o(setenta e um, dezoito por cento) da folha de pagamento
da Prefeitura. Demonstrativo da Dívida Fundada; total de R$ í.259.gg9,61 (Um
milhão' duzentos e cinquenta e nove mil, novecentos e oitenta e nove reais e

itY" 
e um centavos), o assessor ressalta que essa dívida é de longo prazo e
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que ainda tem até o próximo ano a ser paga e que este valor não compromete o

orçamento do município. O percentual em longo ptazo é 3,630/o (Três, sessenta e

três por cento) da receita corrente líquida e que o município mantém sua capacidade

de pagamento e endividamento. Restos a Pagar Até o 2' Quadrimestre; já foram

pagos em 2021 o total de R$ 1.441.470,95 (Um milhão, quatrocentos e quarenta e

um mil, quatrocentos e setenta reais e noventa e cinco centavos) restos desde o ano

de2010, sendo que deste valor foi pago R$ 911.640,18 (Novecentos e onze mil,

seiscentos e quarenta reais e dezoito centavos), foi cancelado o valor de R$ 3.030,00

(Três mil e trinta reais) e um total de restos a serem pagos de R$ 526.800,77

(Quinhentos e vinte e seis mil, oitocentos reais e setenta e sete centavos). Metas

Fiscais Anuais - LDO; o resultado primário é gerar economia para pagar dívidas ou

investimentos futuros com o valor de R$ 6.782.184,77 (Seis milhÕes, setecentos e

oitenta e dois mil, cento e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos).

Comparativo de despesas empenhadas de 2020 e 2021', despesas empenhadas

de janeiro a agosto de 2O2O e janeiro a agosto de 2021 comenta que o relatÓrio está

disponível no portal da transparência do municipio nos Demonstrativos Contábeis,

anexo quatro, e explica alguns valores significativos. As despesas empenhadas em

2020 somaram um total de R$ 5.861 190,24 (Cinco milhÕes, oitocentos e sessenta

e um mil, cento e noventa reais e vinte e quatro centavos), já as despesas

empenhad as em 2021 somaram um total de R$ 3.297.112,48 (Três milhÕes,

duzentos e noventa e sete mil, cento e doze reais e quarenta e oito centavos), sendo

que a diferença entre os dois anos foi um total de R$ 2.186.694,64 (Dois milhÕes,

cento e oitenta e seis mil, seiscentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro

centavos), com esse resultado obteve-se uma economia de 43,75o/o (Quarenta e três,

setenta e cinco por cento). tnvestimentos Previstos com Recursos Próprios do

Município; Cascalhamento Estrada Assentamento Araguaí: R$ 800.000,00

(Oitocentos mil reais), Aquisição de dois Ônibus Escolares: R$ 518.000,00

(Quinhentos e dezoito mil reais), Pavimentação Asfáltica Rua José Schreiner: R$

1.300.000,00 (Um milhão e trezentos mil reais), Distribuição de Água Vila do Meio,

Arroio Seco e Rio do Tigre; (em levantamento de custos), Pintura e Melhorias nas

Escolas Municipais; (em levantamento de custos), sendo que esses valores são
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valores aproximados, totalizando R$ 2.618.000,00 (Dois milhões, seiscentos e

dezoito mil reais). Um cidadão presente se manifesta e sugestiona uma maior

divulgação das Audiências Publicas, para que mais munícipes tenham conhecimento

desses dados. O Prefeito faz uma explanação que dará ampla divulgação desses

comparativos para que a população fique motivada a acompanhar as Audiências

Públicas. Outro cidadão também expÕe sua opinião em relação aos dados

apresentados dizendo que a economia feita é muito expressiva. Outra pessoa

comenta sobre a possibilidade de fazer audiências mais didáticas em relação a

licitaçÕes e outros assuntos para maior entendimento e esclarecimento para a

população. O assessor parabeniza o Executivo por realizar orçamento participativo

para os munícipes e responde ser uma boa ideia realizar apresentação da Audiência

Pública mais didática. O secretário Jorge explica que nas licitações a equipe

responsávelvem tento cuidado nas negociaçÕes com as empresas para ter um custo

menor gerando economia para o município. O assessor explica as Receitas e

Despesas com Educação, valor total das Receitas R$ 20.290 .735,45 (Vinte milhÕes,

duzentos e noventa mil, setecentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos)

nesse valor tem que ser aplicado 25% (Vinte e cinco por cento), outras receitas

aplicados na educação são o dinheiro da merenda escolar, transporte escolar federal

e estadual e o salário educação, somando um total de R$ 543.768,97 (Quinhentos e

quarenta e três mil, setecentos e sessenta e oito reais e noventa e sete centavos)

esse valor não conta nesse percentual. De janeiro a agosto as Despesas próprias

teria que ter aplicado o valor R$ 5.072.6g3,g6 (cinco milhões, setenta e dois mil,

seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos), valor aplicado
4'565.944,86 (Quatro milhÕes, quinhentos e sessenta e cinco mil, novecentos e
quarenta e quatro reais e oitenta seis centavos), até o mês oito, percentual aplicado
22,50o/o (Vinte e dois e cinquenta por cento), valor não cumprido 506.739,00
(quinhentos e seis míl, setecentos trinta e nove reais), explíca ainda que será
comprado dois ônibus e os uniformes escolares com essa aquisição completará os
25% (Vinte e cinco por cento) ressaltando que o lVlunicípio está numa situação
tranquila. Esclarece que alguns municípios irão receber 5% de complementação do
tYEt (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básíca), mas
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Santa Maria do Oeste não irá receber. O relatorio de Receitas e Despesas com

Saúde apresentado e aprovado pelo Conselho Nacionalde Saúde as Despesa Total

em Saúde por Fonte e Sub função até o Segundo Quadrimestre total aplicado

R$ 5.464.934,45 (Cinco milhÕes quatrocentos e sessenta e quatro mil, novecentos e

trinta e quatro reais e quarenta cinco centavos, esclarece que a receita de R$

19.678.538,10 (dezenove milhões, seiscentos e setenta e oito mil, quinhentos e trinta

e oito reais e dez centavos), deve ser aplicado 19o/o (dezenove por cento) na saúde.

As Receitas de Transferências de Recursos do SUS previstas no valor total de R$

2.832.757,64 (Dois milhÕes, oitocentos e trinta e dois mil, setecentos e cinquenta e

sete reais e sessenta e quatro centavos), as Receita Realizada até o Segundo

Quadrimestre valor R$ 2.038.367,g2 (Dois milhões, trinta e oito mil, trezentos e

sessenta e sete e noventa e dois centavos). Valor Aplicado no Período R$

3.500.594,40 (Três milhões, quinhentos mil, quinhentos e noventa e quatro reais e

quarenta centavos) com percentual aplicado 17 ,79o/o, e o Limite Cumprido a Maior

R$ 548.813,69 (quinhentos e quarenta e oito mil oitocentos e treze reais e sessenta

e nove centavos). O Assessor comenta sobre o valor maior aplicado na saúde que

seria de recursos livres. Apos, verificou e respondeu alguns questionamentos dos

presentes. Finaliza e passa a palavra para a Secretária de Saude, Daiane Oliveira,

para explanar os dados de atendimento e açÕes referentes à Secretaria lVlunicipal

de Saude, Nada mais havendo para ser informado, o Preferto encerra a audiência.

Vereadora Mariely Pereira lt/oreira

Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento

Vereador Jauri Fernandes de Abreu

Secretário da Comissão de Finanças e Orçamento
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