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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO 2º QUADRIMESTRE DO ANO 2018

Às dezesseis horas e vinte minutos do dia vinte e sete de setembro do ano de dois
mil e dezoito, no Plenário da Câmara Municipal de Santa Maria do Oeste – PR,
localizado na Rua Alexandre Kordiak, número 87, Centro, realizou-se a Audiência
Pública para Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Segundo
Quadrimestre do exercício de 2018, convocada por intermédio do Edital de
Convocação n.º 004/2018, publicado no Jornal Correio do Cidadão, Edição n.º 870.
A audiência contou com a presença do presidente da Comissão de Finanças e
Orçamento, vereador Aguinaldo Paz de Moura, Prefeito Municipal, Vereadores,
Funcionários Municipais e população em geral. O presidente da Comissão de
Finanças e Orçamento iniciou a Audiência Pública dando as boas vindas aos
presentes e logo após passou a palavra ao assessor contábil da Prefeitura
Municipal, senhor Antonio Simiano, o qual dá as boas vindas 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 que as informações estarão todas disponíveis
no site da Prefeitura Municipal para a consulta de qualquer cidadão. Em seguida
passa para a apresentação dos slides com a seguinte ordem de temas abordados:
Receita Prevista/Arrecadada até o Segundo Quadrimestre de 2018, Despesa
Prevista/Realizada até o Segundo Quadrimestre de 2018, Demonstrativo da Dívida
Fundada até 31/12/2018, Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Setembro/2017
a Agosto/2018), Evolução da Despesa com Pessoal, Comprometimento da Folha
de Pagamento com Educação e Saúde, índices de Despesas com Educação,
Saúde e Fundeb, Demonstrativo dos Restos a Pagar e Informações do IBGE –
Coeficiente Repasse FPM. Sobre a Receita Prevista de Arrecadação e Despesa
Prevista para o exercício de 2018, o valor foi de R$ 30.741.400,00 (trinta milhões,
setecentos e quarenta e um mil e quatrocentos reais). No primeiro quadrimestre
foram arrecadados R$ 10.042.530,70 (dez milhões, quarenta e dois mil, quinhentos
e trinta reais e setenta centavos), e no segundo R$10.593.344,21 (dez milhões,
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quinhentos e noventa e três mil, trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e um
centavos), e que somando os dois quadrimestres resulta em 67,13 % do total
previsto. A despesa foi de R$ 10.717.683,27 (dez milhões, setecentos e dezessete
mil, seiscentos e oitenta e três reais e vinte e sete centavos) no primeiro
quadrimestre e R$ 10.241.606,81(dez milhões, duzentos e quarenta e um mil,
seiscentos e seis reais e oitenta e um centavos) no segundo, resultando em
68,18% do total, onde o valor empenhado está um pouco superior ao valor da
receita; comenta que o valor de R$ 984.117,33 (novecentos e oitenta e quatro mil,
cento e dezessete reais e trinta e três centavos) repassado à Câmara Municipal,
definido pelo art. 29 da Constituição Federal, se eventualmente não for gasto em
valor integral, o restante poderá ser devolvido ao Executivo, comentou também
sobre as Despesas Correntes, onde é uma situação preocupante porque já não há
mais orçamento para novos empenhos. Comentou sobre o Demonstrativo da
Dívida Fundada, que compromete 5,24% da Receita, e que perante aos outros
municípios, o percentual de dívida é baixo, que a situação está tranquila, mas a
maioria são precatórias que obrigatoriamente precisam ser pagas. Sobre a
Despesa com pessoal, onde o limite é 54%, segundo a Lei de Responsabilidade
Fiscal, o município está comprometendo 56,63% da Receita. Comentou que esse
percentual precisa ser reduzido urgentemente para não sofrer as sansões
aplicadas pela lei, que há bastante tempo o município já ultrapassou o limite e só
tende a piorar, assim cabendo medidas rígidas para adequação, onde a Educação
e a Saúde são onerosas para o município comprometendo 67,66 % do total da
Folha de Pagamento. Sobre os índices de Educação, Saúde e Fundeb, onde o
mínimo aplicável é 25%, 15% e 60%, respectivamente, estão sendo aplicados
27,56%, 18,15% e 69,08%. Comentou sobre o Demonstrativo dos Restos a Pagar,
que a situação está totalmente favorável ao município. Em relação ao coeficiente
do repasse do FPM (Fundo de Participação dos Municípios), pelo motivo da baixa
na população estimada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o
coeficiente baixou de 0.8 para 0.6, causando uma perda média mensal de
arrecadação no valor de aproximadamente R$ 200.00,00 (duzentos mil reais) para
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o município, e este sendo obrigado a tomar medidas drásticas para diminuir os
gastos. Em 2017 foram estimados 10.716 (dez mil e setecentos e dezesseis)
habitantes e em 2018 reduziu para 9.824 (nove mil e oitocentos e vinte e quatro). O
assessor deu espaço para manifestação dos presentes, que debateram sobre os
gastos do Executivo e sobre a perda de arrecadação, e logo após encerrou a
Audiência passando a palavra para a Secretaria de Saúde, que apresentou os
relatórios referentes à Receita Recursos da União; Receitas Recurso do Estado;
Estrutura da Saúde Municipal como Hospital, Postos de Saúde e CAPS; relatório
dos Serviços Ofertados; Controle de Frotas; Relações de viagens dispostas por
carros/mês; Atendimentos por exames, tipo de consulta e internamentos e por fim
esclareceu dúvidas dos presentes.
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