ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2018
Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às
quinze horas, reuniram-se na Câmara Municipal de Ouro Verde do Oeste, sito à
Rua Amazonas nº 208, a Comissão de Finanças e Fiscalização, para a
demonstração e avaliação do cumprimento pelo Executivo Municipal das metas
fiscais, acompanhadas dos esclarecimentos necessários, relativas ao terceiro
quadrimestre de dois mil e dezoito. O Presidente da Comissão, o Vereador
Aparecido da Silva, e os membros Vereadores, Lucian Aluisio Dierings e
Osvalderi José Fernandes. Estiveram presentes também nesta audiência, o
Presidente da Câmara, Vereador Eduardo Resende Alves, e os Vereadores:
Lessandro Souza da Silva e Marlene Matias Montanari, o Prefeito Aldacir
Domingos Pavan, o Assessor de Planejamento Paulo Soares dos Santos, o
Secretário de Saúde Alexandre Janning, a Secretária de Assistência Social Aline
Abelha Tavares dos Santos, Secretário de finanças Calisto Schneider, a Chefe
de Gabinete Nara Regina Fusco, A Secretária de Educação Marlene Inêz Zorzo,
o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente Irineu
Groeler e Comunidade. Os trabalhos foram conduzidos pelo Presidente da
Câmara Eduardo Resende Alves e pelo Vereador Aparecido da Silva Presidente
da Comissão de Finanças e Fiscalização junto com o Vereador membro da
Comissão Lucian Aluisio Dierings que fez a leitura do Ofício nº 002/2019-GAB e
do Edital de Chamamento para Audiência Pública. O Presidente da Comissão
passou a palavra ao Prefeito Aldacir Domingos Pavan, que cumprimentou os
Vereadores Aparecido da Silva, Osvalderi José Fernandes e Lucian Aluisio
Dierings, que compõem a Comissão de Finanças e Fiscalização da Câmara do
Município de Ouro Verde do Oeste, o Presidente da Câmara, Eduardo Resende
Alves, e os demais vereadores e comunidade de Ouro Verde do Oeste. O
Prefeito saudou todos pela presença nesta Audiência Pública onde o Município
de Ouro Verde do Oeste faz uma demonstração pública do terceiro quadrimestre
de 2018, com apresentação sintética da prestação de contas do exercício móvel
e esclarecimentos de assuntos de interesse da comunidade. A Audiência Pública
além de ser uma exigência da lei, é um instrumento importante para o Executivo
mostrar para a população como e onde está sendo investido o dinheiro dos seus
impostos. Para melhores esclarecimentos, os resultados serão apresentados
com detalhamento das informações e acompanhados dos principais aspectos
que condicionaram o desempenho da receita, da despesa, do resultado primário
e da dívida pública consolidada. Estamos com os investimentos feitos na folha
de pagamento do Município de Ouro Verde do Oeste também dentro das médias
exigidas pela lei, embora tenhamos passado de 51,3% estamos dentro do limite,
não ultrapassando os 54% talvez alguns não saiba, mas o que está causando
impacto em nossa folha são os pagamentos feitos ao CONSAMU e CISCOPAR,
que antes era empenhado como serviço e por exigência legal passou a impactar
a folha. Os recursos do governo federal e estadual são repassados ao Município
e devolvidos ao CONSAMU dentro de 48 horas e com isto temos que empenhar
como gasto em folha de pagamento, só em 2018 foram quatrocentos e onze mil
gastos. Na saúde e na educação que existem determinações do mínimo a serem
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investidos, apresentam resultados muito satisfatórios, mostrando a preocupação
do poder público em investir nestas duas áreas primordiais. Em resumo,
Senhores Vereadores e comunidade aqui presentes, a análise do resultado fiscal
relativo ao 3º quadrimestre de 2018, evidencia de forma aberta e concisa o
cumprimento de todas as metas e princípios de gestão fiscal responsável,
prevista na LDO e na Lei de Responsabilidade Fiscal, e como consequência a
manutenção do equilíbrio fiscal do Município de Ouro Verde do Oeste. E digo
mais poderíamos fazer mais se não houvesse tanto corte de recursos por parte
do governo federal, se não houvesse tantos cortes e quedas nos repasses
constitucionais, principalmente no FPM, poderíamos realizar nossas obras sem
precisar de ajuda do governo federal e também estaríamos dentro do limite da
folha de pagamento. Agradecemos a participação dos Vereadores no auxílio
que nos deram para poder fazer com que estes números se apresentassem
desta maneira, e pedimos ao Assessor de Planejamento, Paulo, que faça um
relato discriminado da situação orçamentária para melhor conhecimento dos
Senhores Vereadores e em seguida será feito o relatório da Saúde e da
Assistência social. O Assessor de Planejamento Paulo cumprimentou o
Presidente da Comissão, o Vereador Aparecido da Silva, Prefeito Aldacir
Domingos Pavan, demais membros da comissão e a comunidade presente. E
solicitou ao Diretor Municipal Jéferson Tiago Pontille para dar início à exposição
dos números pertinentes ao terceiro quadrimestre de 2018 da atual
administração, bem como leitura do relatório da Secretaria de Saúde, e em
seguida passará a palavra a Secretária de Assistência Social Aline Abelha
Tavares dos Santos, para apresentação do relatório da Assistência Social. O
Diretor Municipal Jéferson Tiago Pontille, iniciou a apresentação falando do
objetivo da Audiência Pública que era uma das formas de participação e de
controle popular na Administração Pública no Estado Social e Democrático de
Direito. Um instrumento que leva a uma decisão política ou legal com
legitimidade e transparência dos atos praticados na Administração. Será
realizada perante a Comissão Permanente da Câmara de Vereadores, para
demonstração e avaliação do cumprimento das Metas Fiscais, nos termos do
artigo 9º, § 4º, da LRF nº. 101/2000; tendo como prazos limites. Parágrafo 4º do
artigo 9º da Lei Complementar nº 101/2000, No texto da LRF determina que o
Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de
cada quadrimestre, em audiência pública nos meses de MAIO, SETEMBRO e
FEVEREIRO. A Lei de Responsabilidade Fiscal é o principal instrumento
regulador das contas públicas no Brasil, estabelecendo metas, limites e
condições para gestão das Receitas e das Despesas e obrigando os
Governantes a assumirem compromissos com a arrecadação e gastos públicos.
A LRF contém os Relatórios de Gestão Fiscal - RREO - Relatório Resumido de
Execução Orçamentária RGF – Relatório de Gestão Fiscal. As informações
contidas nesses documentos, além de determinar parâmetros e metas para a
administração pública, permitem avaliar com profundidade a gestão fiscal do
Executivo e do Legislativo. A LRF regulamenta o artigo 163 da CF/88. A LC nº
101/2000-LRF. Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. A LRF se apoia em
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quatro eixos: PLANEJAMENTO, TRANSPARÊNCIA, RESPONSABILIDADE,
CONTROLE E AVALIAÇÃO. Relatórios Fiscais-RREO - Relatório Resumido da
Execução Orçamentária do 3º quadrimestre/2018. Acompanhamento das Metas
de Receita. Receita Prevista R$ 26.389.920,00. Receita Atualizada R$
28.416.092,29. Receita Arrecadada R$ 23.521.235,74. Fechamos a arrecadação
no ano com R$ 4.894.856,55 a menor que as previsões. Acompanhamento das
Metas de Despesa. Despesa Fixada R$ 26.389.920,00. Despesa Atualizada R$
31.516.796,65. Despesa Realizada R$ 22.084.615,87. Acompanhamento das
Metas de Receita e Despesa. Receita Arrecadada R$ 23.521.235,74, Despesa
Realizada R$ 22.084.615,87. Superávit Arrecadação R$ 1.436.619,87. Gastos
em Ações de serviços públicos de Saúde. Declaramos sob as penas da lei, que
o Município de Ouro Verde do Oeste/PR, até o 3º Quadrimestre/2018, atendeu
ao disposto na Emenda Constitucional nº 29/2000, aplicando nas Despesas com
ações e serviços de saúde o percentual de 24,04% das Receitas de impostos e
Transferências Correntes. Demonstrativo dos gastos em saúde pública/2018.
Receita de Impostos R$ 17.690.090,65. Despesa Ações Saúde R$ 4.253.230,45.
Aplicado 23,38%. Gasto em saúde R$. 1.590.416,80 a mais que o limite
constitucional. Desta forma foi cumprido o disposto no artigo 7º da Lei
Complementar n.141/2012, que prevê para o exercício o gasto mínimo de 15%
(EC Nº 29/2000 CF/88). Gastos em Ações de Educação Básica. Declaramos sob
as penas da lei, que o Município de Ouro Verde do Oeste/PR, até o 3º
Quadrimestre/2018, atendeu ao disposto no Artigo 212 da Constituição Federal,
aplicando o percentual de 27,61% das Receitas de impostos e Transferências
Constitucionais na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. Demonstrativo
dos gastos na Educação Básica/2018. Receita de Impostos R$ 19.721.956,46.
Despesa Educação Básica R$ 5.444.540,84. Aplicado 27,61%. Desta forma no
exercício de 2018, cumprimos com a aplicação mínima de 25% (art. 212
CF/1988). Receitas do FUNDEB/2018. Receita Arrecadada R$ 2.781.212,21.
Rendimento Aplicação Financeira R$ 1.471,11. Total da Receita R$
2.782.683,32. Desp. c Remuneração. R$ 1.881.054,14. % aplicado 67,60%.
Outras Despesas R$ 901.629,18. aplicado 32,40%. Gastos com Pessoal Civil.
Declaramos sob as penas da lei, que o Município de Ouro Verde do Oeste/PR,
até o 3º Quadrimestre de 2018, esta tomando as medidas necessárias para
atender ao disposto no Artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal, aplicando o
percentual de 54% em Gastos com Pessoal em relação a Receita Corrente
Líquida. Demonstrativo dos gastos com pessoal civil/2018. 3º
Quadrimestre/2018. Receita Corrente Liquida R$ 22.964.593,26. Despesa Com
Pessoal R$ 12.056.100,73, aplicado 52,5%. Desta forma houve o cumprimento
do art. 19 da LRF. O resultado Primário indica se os níveis de gastos
orçamentários do município (excetuando-se o pagamento dos serviços da divida)
são compatíveis com a sua arrecadação (excetuando-se as de natureza
financeira), ou seja, se as receitas fiscais são capazes de suportar as despesas
líquidas. META DE RESULTADO PRIMARIO: previsto na LDO 1.118.392,00
realizada até o bimestre 1.416.509,20. O Resultado Primário obtido no final do 3º
bimestre/2018 foi de R$ 1.416.509,20, significando que as receitas não
financeiras recebidas pelo Município foram suficientes para cobrir as despesas
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não financeiras. Resumo dos limites LRF. Cumprimento % educação de 25%
para 27,61%. Cumprimento % saúde de 15% para 23,38%. Cumprimento
repasses para câmara de vereadores de 7%. Cumprimento despesa com pessoal
54% para 52,50%. Remuneração professores 60% aplicando 67,40%. Neste
momento passou para a apresentação dos RELATÓRIOS DA SECRETARIA DE
SAÚDE de setembro a dezembro de 2018. DESPESAS (saúde, odontologia e
vigilância sanitária) Despesas com Pessoal R$ 1.297.191,36. Combustível R$
39.771,61. Manutenção de Veículos (peças, serviços, seguros, pneus) R$
23.905,06. Manutenção do Depto. (alim. Parenteral, leite especial, EPIs, material
de limpeza) R$ 80.957,88. Material de expediente (gráfica _ receituários,
crachás, certificados, resmas, canetas) R$ 22.318,07. Medicamentos e Material
Ambulatorial R$ 103.943,59. Despesa com Refeição, treinamento e Locomoção
R$ 7.330,28. Energia Elétrica R$ 10.461,28. Água Potável R$ 129,28. Serviços
Médicos (Clinica de Reabilitação - Fisioterapia) R$ 34.580,00. Telefone (fixo e
celulares) R$ 3.074,79. Equipamentos R$ 92.823,00. Coletas de Resíduos R$
11.500,00. Consamu R$ 147.488,07. CISCOPAR R$ 390.524,56. TOTAL R$
2.265.998,83. RECEITAS MUNICIPAIS, FPM R$ 2.675.247,71. ICMS R$
2.764.652,28. LC R$16.966,30, FUNDO DE EXPORTAÇÃO R$ 46.879,36. IPVA
R$ 35.182,40, IMPOSTOS (IPTU, ISS, IRRF, ITBI) R$ 399.938,89. ITR R$
281.365,55. TOTAL R$ 6.220.232,49. Os 15% obrigatório na Saúde R$
933.034,87. Rendimentos R$ 1.670,56. Consamu R$ 44.437,63.
PAB/custeio/investimento R$ 170.849,83. Taxa de vigilância sanitária R$
4.794,32. Total R$ 221.752,34. Total das receitas obrigatórias na saúde R$
1.154.787,21. Recursos livres gastos na saúde R$ 1.111.211,62. Em seguida o
Diretor Municipal Jeferson Pontille, passou a palavra a Secretária de Assistência
Social Aline Abelha, para apresentação do seu relatório. Relatório de Gestão da
Criança e do Adolescente, terceiro quadrimestre de 2018. O presente relatório
de gestão evidenciará as políticas de atendimento a criança e ao adolescente do
Município de Ouro Verde do Oeste. Demonstrará os resultados alcançados nos
Programas, Ações e Serviços de Atendimento a Criança e ao Adolescente deste
Município. Conforme estabelecido, no Título V - Dos Relatórios de Gestão, art.
17, da Instrução Normativa n. 36/2009 do Tribunal de Contas do Estado do
Paraná serão demonstradas as Metas Fiscais executadas nos Programas de
Atendimento a Criança e ao Adolescente referente ao terceiro quadrimestre de
2018. Dentre as políticas sociais de atendimento a criança e ao adolescente,
destacamos a área da Assistência Social, Educação e Saúde, onde serão
apresentadas as informações em relação a execução dos programas e ações.
ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Previsão de atendimento

Programa de Medidas Socioeducativas em
Conforme demanda
Meio Aberto – Liberdade Assistida e
Prestação de Serviços á Comunidade
ENTIDADES GOVERNAMENTAIS

Número máximo de atendimentos
realizados no quadrimestre
04

Instituição de Acolhimento: Casa Abrigo
“Anjos De Ouro”

10 crianças e
adolescentes

02 crianças e adolescentes

Centro de Atendimento á Criança, ao
Adolescente e á Família – CEMAF.
Centro de Referencia de Assistência Social
– CRAS.

90 usuários¹

35 crianças e adolescentes

Conforme demanda

04 crianças e adolescentes
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Conselho Tutelar

Conforme demanda

74 crianças, 47 adolescentes

PROJETOS OFERTADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO
CEMAF
Projeto Artes Circenses²
90 usuários¹
44 crianças e adolescentes
90 usuários¹

Projeto Kung Fu
ÁREA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
ESPORTES.
Escolas Municipais
Padre
Arnaldo
Janssen
São
Sebastião
Centro de Educação Infantil
01 Centro
“Dedinho Verde”
Sala de Recursos
01 Sala
Multifuncional
Cultura
Coral Infantil
Violão
Esporte
Projeto Futsal e Futebol
feminino
Badminton
Projeto Futsal e Futebol
masculino
CONVÊNIOS
Programa que
atende o transporte
escolar- Recurso
PNAT/PETE
destinado a
manutenção dos
ônibus Programa Nacional
de Alimentação
PNAE/PNAC/PNAP/
Escolar – atende a
EJA
merenda escolar de
centros de educação
e escolas municipais
ÁREA DA SAÚDE

61 crianças e adolescentes

Conforme demanda

Número máximo de atendimentos
realizados no quadrimestre
545 crianças e adolescentes

Conforme demanda

36 crianças e adolescente

Integral=120 crianças ou
Parcial= 240 crianças
Conforme demanda

Integral= 49 crianças e
Parcial= 132 crianças
19 crianças e adolescentes

45
100
100

36 crianças
75 crianças
35 crianças e adolescentes

50

30 crianças e adolescentes

-

-

200

165 crianças e adolescentes

Previsão de atendimento
Conforme demanda

244 crianças e adolescentes

Conforme demanda

767 crianças e adolescentes

Previsão de atendimento

Previsão de atendimento

Conforme demanda
0 a 17 anos 11 meses e 29 dias
109 atendimentos
¹ Refere-se ao público total, compreendendo não só crianças e adolescentes, mas também jovens adultos e idosos.

Após o relato discriminado da situação orçamentária e leitura dos relatórios foi
concedido espaço livre para os vereadores e comunidade solicitar
esclarecimentos, fazer indagação ou sugestão à equipe do executivo municipal,
referente à demonstração e avaliação das metas fiscais da administração. Os
Vereadores solicitaram alguns esclarecimentos a respeito dos horários de
atendimento do CMEI, e sobre o projeto mata ciliar. Onde as Secretárias
Municipais da Assistência Social e a da Educação, Cultura e Esporte,
responderam sobre o horário de atendimento do CMEI. E o Assessor de
Planejamento explicou o que abrange o projeto de mata ciliar. O Presidente da
Comissão encerrou a Audiência Pública. Sala das Audiências, 28 de fevereiro
de 2019.
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