
 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE - PR 

CNPJ: 95.684.585/0001-12 
        Rua Alexandre Kordiak, 87 – Centro – Santa Maria do Oeste – PR, CEP: 85230-000 

Fone/Fax: (042) 3644 1129/3644 1149/3644 1363 
E-mail: camaramunicipalsmo@gmail.com 

 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO 2º QUADRIMESTRE DO ANO 2019 

 

Às dezesseis horas do dia vinte e seis de setembro do ano de dois mil e dezenove, 

nas dependências do Centro Cultural de Santa Maria do Oeste – PR, realizou-se a 

Audiência Pública para Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Segundo 

Quadrimestre do exercício de 2019 e discussão da Proposta Orçamentária para o 

exercício financeiro de 2020, convocada por intermédio do Edital de Convocação 

n.º 009/2019, publicado no Jornal Correio do Cidadão, Edição n.º 1111, no dia 18 

de setembro de 2019. A audiência contou com a presença da População, Prefeito 

Municipal, Vereadores, Secretários, Funcionários Municipais e Imprensa. O 

Segundo Secretário da Câmara Municipal, Senhor Aguinaldo Paz de Moura, iniciou 

a Audiência Pública enfatizando a Lei de Responsabilidade Fiscal e informando 

que também serão discutidos assuntos referentes à Secretaria de Saúde. Deu as 

boas vindas aos presentes e logo após passou a palavra ao Assessor Contábil do 

Município, senhor Antonio Simiano. O Assessor dá as boas vindas aos presentes e 

informa que a Audiência Pública está fundamentada na transparência da Gestão 

Fiscal, conforme o parágrafo 4º, do artigo 9º da Lei Complementar nº 101, de 04 de 

maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, e em seguida passa para a 

apresentação dos slides com a seguinte ordem de temas abordados: Receita 

Prevista/Arrecadada 2º Quadrimestre de 2019, Despesa Prevista/Realizada 2º 

Quadrimestre de 2019, Demonstrativo da Dívida Fundada até 31/08/2019, 

Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Setembro/2018 a Agosto/2019), 

Evolução da Despesa Total com Pessoal, Demonstrativo dos Restos a Pagar, 

Receitas de Impostos e Transferências constitucionais e Legais vinculadas à 

Educação, Receitas de Transferências de Recursos do FNDE e Convênios, Cálculo 

das Despesas Próprias – Educação, Cálculo das Despesas Próprias – Saúde e Lei 

Orçamentária Anual 2020. Sobre a Receita Prevista de Arrecadação e Despesa 

Prevista para o exercício de 2019, o valor foi de R$ 31.534.950,00 (trinta e um 

milhões, quinhentos e trinta e quatro mil e novecentos e cinquenta reais). No 

primeiro quadrimestre foram arrecadados R$ 9.605.851,22 (nove milhões, 
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seiscentos e cinco mil, oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e dois centavos), e 

no segundo 11.199.742,67 (onze milhões, cento e noventa e nove mil, setecentos e 

quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos), totalizando 20.805.593,89 (vinte 

milhões, oitocentos e cinco mil, quinhentos e noventa e três reais e oitenta e nove 

centavos), ou seja, 65,98% do total previsto de Receita. A despesa, no primeiro 

quadrimestre, foi de R$ 10.078.071,97 (dez milhões, setenta e oito mil, setenta e 

um reais e noventa e sete centavos), e no segundo 11.492.928,27 (onze milhões, 

quatrocentos e noventa e dois mil, novecentos e vinte e oito reais e vinte e sete 

centavos), totalizando 21.571.000,24 (vinte e um milhões, quinhentos e setenta e 

um mil reais e vinte e quatro centavos), o que corresponde a 68,40% do total 

previsto de Despesa. Comentou sobre o Demonstrativo da Dívida Fundada, sobre 

a situação dos precatórios vencidos, onde alguns já foram pagos, mas que ainda 

há um valor alto a ser pago e o município ainda está sem a Certidão de Precatórios 

que é necessária para conseguir operações de crédito, enfatizando a importância 

dessa Certidão para conseguir recursos e explanando sobre as emendas 

impositivas. Os presentes também fizeram questionamentos quanto aos dados 

apresentados. Sobre a Despesa com Pessoal, onde o limite é 54%, segundo a Lei 

de Responsabilidade Fiscal, o município atingiu o índice de 54,01 da Receita até 

31/08/2019, comentando que a folha da Educação e da Saúde é a que mais 

compromete o valor total (71,09%). Sobre os Restos a Pagar ainda há valores de 

anos anteriores a ser pagos. Sobre a Educação comentou sobre as Receitas de 

Impostos e Transferências Constitucionais e Legais vinculadas à Educação, 

Receitas de Transferências de Recursos do FNDE e Convênios e sobre os 

Cálculos das Despesas Próprias da Educação, enfatizando que onde o limite é 

25% o município aplica 28,04%. Sobre a Saúde comentou sobre a Lei 

Complementar n.º 141/2012 e a Resolução CNS n.º 459 de 10/10/2012 referentes 

à elaboração do Relatório quadrimestral de Prestação de Contas, Receitas de 

Impostos e Transferências Constitucionais e Legais vinculadas à Saúde, Receitas 

de Transferências de Recursos do SUS e Despesa Total em Saúde por Fonte e 

Subfunção e sobre o Cálculo das Despesas Próprias da Saúde, enfatizando que 

onde o limite é 15% o município aplica 22,92%. Iniciou-se, então, a discussão da 
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Proposta Orçamentária 2020, detalhando a despesa orçada por secretaria. O 

assessor cedeu espaço para manifestação dos presentes, esclarecendo suas 

dúvidas. Logo após, cedeu a palavra ao Secretário de Saúde, senhor Clovis 

Novakoski, o qual cumprimentou os presentes e convidou a funcionária Tainá, que 

apresentou os relatórios referentes à Receita Recursos da União; Receitas 

Recurso do Estado; Estrutura da Saúde Municipal, Postos de Saúde, Pronto 

Atendimento e CAPS; relatório dos Serviços Ofertados; Controle de Frotas; 

Relações de viagens dispostas por carros/mês; Atendimentos por exames, tipo de 

consulta e internamentos. Nada mais havendo para ser informado, foi encerrada a 

audiência e lavrada a presente ata, na qual anexamos a lista de presença. 
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