ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2019
Aos vinte e seis dias do mês de setembro 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 segundo
quadrimestre de dois mil e dezenove. O Presidente da Comissão, o Vereador
Aparecido da Silva, e os membros, Vereador Lucian Aluisio Dierings e o
Vereador Osvalderi José Fernandes. Estiveram presentes também nesta
audiência, O Presidente da Câmara Eduardo Resende Alves, Vereadora
Marlene Matias Montanari. O Prefeito Aldacir Domingos Pavan, o Secretário
Municipal Paulo Soares dos Santos, a Diretora de Proteção Social Básica Sirlei
Favaro, Secretário de finanças Calisto Schneider, A Secretária de Educação
Cultura e Esporte Marlene Inêz Zorzo, o Secretário de Administração Adenilson
Américo, a Contadora Waldirene Backes 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 Lucian Aluisio Dierings que fez a
leitura do Ofício nº 022/2019-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, e
os demais vereadores e comunidade. O Prefeito saudou todos pela presença
nesta Audiência Pública onde o Município de Ouro Verde do Oeste faz uma
demonstração pública do segundo quadrimestre de 2019, com apresentação
sintética da prestação de contas do exercício móvel e esclarecimentos de
assuntos de interesse da comunidade. Obedecendo à legislação vigente e ao
dever cívico de prestar contas aos cidadãos, apresentamos por meio deste
documento o Relatório de Avaliação das Metas Fiscais referentes ao Segundo
Quadrimestre de 2019, demonstrado em Audiência Pública realizada na Câmara
Municipal de Vereadores de Ouro Verde do Oeste, em cumprimento ao
estabelecido no § 4º do Art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, o qual
determina que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das
metas fiscais do orçamento fiscal ao final de cada quadrimestre e também o
relatório dos atendimentos da criança e adolescente de responsabilidade da
Assistência Social e a prestação de contas da Saúde. A Audiência Pública além
de ser uma exigência da Lei, é um instrumento importante que a população tem
para saber 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 atingido o percentual de 53,31% estamos dentro do limite, não
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ultrapassando os 54%. Tivemos as aplicações em saúde e educação dentro do
que determina a lei. Como os senhores perceberão na explanação em saúde
estamos gastando 25,56%, sendo que o exigido é 15%, no primeiro quadrimestre
deste ano estávamos com 20,53%, aumentamos em 5,03% neste quadrimestre.
Em resumo, Senhores Vereadores e comunidade aqui presente, a análise do
resultado fiscal relativo ao 2º quadrimestre de 2019, 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. Equilíbrio financeiro este que estamos realizando. Agradecemos a
participação dos Vereadores no auxílio que nos deram para poder fazer com que
estes números se apresentassem desta maneira, e pedimos ao Secretário
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 segundo quadrimestre
de 2019 da atual administração, bem como leitura do relatório da Secretaria de
Saúde, e em seguida passará a palavra a Diretora de Proteção Social Básica
Sirlei Favaro, 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. 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
quatro eixos: PLANEJAMENTO, TRANSPARÊNCIA, RESPONSABILIDADE,
CONTROLE E AVALIAÇÃO. Relatórios Fiscais, RREO, Relatório Resumido da
Execução Orçamentária do 2º quadrimestre/2019. Acompanhamento das Metas
de Receita. Receita Prevista R$ 27.752.450,00. Receita Atualizada R$
28.556.761,93. Receita Arrecadada R$ 16.114.937,49. A arrecadação no
quadrimestre está dentro das previsões. Acompanhamento das Metas de
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Despesa. Despesa Fixada R$ 27.752.450,00. Despesa Atualizada R$
31.531.019,83. Despesa Realizada R$ 15.082.337,58. Acompanhamento das
Metas de Receita e Despesa. Receita Arrecadada R$ 16.114.937,49, Despesa
Realizada R$ 15.082.337,58. Superávit Arrecadação R$ 1.032.599,91. 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 2º Quadrimestre/2019 atendeu
ao disposto na Emenda Constitucional nº 29/2000, aplicando nas Despesas com
ações e serviços de saúde o percentual de 25,56% das Receitas de impostos e
Transferências Correntes. Demonstrativo dos gastos em saúde pública/2019.
Receita de Impostos R$ 13.551.072,69. Despesa Ações Saúde R$ 3.464.318,86.
Aplicado 25,56%. Gasto em saúde R$. 1.431.657,96 a mais que o limite
constitucional. Desta forma foi cumprido o disposto no artigo 7º da Lei
Complementar nº 141/2012, que prevê para o exercício o gasto mínimo de 15%
(EC Nº 29/2000 CF/88). Gastos em Ações de Educação Básica. Declaramos sob
as penas da lei, que o Município de Ouro Verde do Oeste/PR, até o 2º
Quadrimestre/2019, atendeu ao disposto no Artigo 212 da Constituição Federal,
aplicando o percentual de 25,05% das Receitas de impostos e Transferências
Constitucionais na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. Demonstrativo
dos gastos na Educação Básica/2019. Receita de Impostos R$ 13.944.357,58.
Despesa Educação Básica R$ 3.492.819,75. Aplicado 25,05%. Desta forma no
exercício de 2019, cumpriu com a aplicação mínima de 25% (art. 212 CF/1988).
Receitas do FUNDEB/2019. Receita Arrecadada R$ 2.020.702,43. Rendimento
Aplicação Financeira R$ 2.606,58. Total da Receita R$ 2.023.309,01. Despesa
com Remuneração R$ 1.527.983,46. % aplicado na remuneração 74,40%.
Outras Despesas R$ 531.425,72. Aplicado em outras despesas 25,60%, não
aplicado 0,00%. Gastos com Pessoal Civil. Declaramos sob as penas da lei, que
o Município de Ouro Verde do Oeste/PR, até o 2º Quadrimestre de 2019, está
tomando as medidas necessárias para atender ao disposto no Artigo 19 da Lei
de Responsabilidade Fiscal, aplicando o percentual de 53,31% em Gastos com
Pessoal em relação a Receita Corrente Líquida. Demonstrativo dos gastos com
pessoal civil/2019. 2º Quadrimestre/2019. Receita Corrente Liquida R$
23.204.330,31. Despesa Com Pessoal R$ 12.370.271,89, aplicado 53,31%.
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 para o exercício 58.696,90 realizada até o quadrimestre 1.049.595,30. O
Resultado Primário obtido no final do 2º quadrimestre de 2019 foi de R$
1.049.595,30, significando que as receitas não financeiras recebidas pelo
Município foram suficientes para cobrir as despesas não financeiras. Resultado
Nominal, a meta do resultado Nominal tem por objetivo medir a evolução da
dívida fiscal liquida prevista na LDO conforme segue. Previsto na LDO 0,00
realizada até o quadrimestre 247.839,02. O Resultado Nominal obtido no final do
2º quadrimestre foi de R$ 247.839,02 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 percentual em saúde de
15% para 25,56%. Cumprimento do percentual em educação de 25% para
25,05% Cumprimento repasses para câmara de vereadores de 7%.
Cumprimento despesa com pessoal 54% para 53,31%. Remuneração
professores 60% aplicando 74,40%. Neste momento passou para a
apresentação do RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DA SECRETARIA DE
SAÚDE de maio a agosto de 2019. DESPESAS (saúde, odontologia e
vigilância sanitária) Despesas com Pessoal R$ 1.038.284,18. Combustível R$
20.251,08. Manutenção de Veículos R$ 57.942,71. Manutenção do Depto –
gêneros alimentícios, material de limpeza, EPIs, vigilância e monitoramento R$
30.558,63. Material de Expediente R$ 1.104,50. Medicamentos e Material
Ambulatorial. R$ 49.600,12. Despesa com Locomoção, treinamentos e Refeição
R$ 7.853,93. Energia Elétrica R$ 11.029,47. Água Potável R$ 128,99. Serviços
Médicos (fisioterapia) R$ 260,00. Telefone (fixo e celulares) R$ 3.811,20.
Equipamentos R$ 208.050,00. Coleta de Resíduos R$ 9.200,00. Auxilio médico
R$ 3.756,28. Convenio PUC R$12.540,01. Obras R$ 255.855,95. Consamu R$
189.275,87. CISCOPAR R$ 484.843,29. Total Geral do Departamento R$
2.384.346,21. RECEITAS MUNICIPAIS - FPM R$ 2.951.390,29. ICMS R$
2.711.068,95. FUNDO DE EXPORTAÇÃO R$ 36.165,41. IPVA R$ 70.229,20,
IMPOSTOS (IPTU, ISS, IRRF, ITBI) R$ 515.994,75. ITR R$ 18.301,09. TOTAL
R$ 6.303.149,69. Os 15% obrigatório na Saúde R$ 945.472,45. Rendimentos R$
1.152,10. CONSAMU R$ 54.127,80. Farmácia R$ 28.350,00. PAB/
custeio/investimento R$ 127.571,27. Taxa de vigilância sanitária R$ 6.945,65.
Total R$ 218.146,82. Total das receitas obrigatórias na saúde R$ 1.163.619,27.
Recursos Livres gastos na saúde R$ 1.220,726,94. Em seguida o Diretor
Municipal Jeferson Pontille, passou a palavra a Diretora de Proteção Social
Básica Sirlei Favaro, para apresentação do seu relatório. Relatório de Gestão da
Criança e do Adolescente, segundo quadrimestre de 2019. 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 segundo quadrimestre
de 2019. 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
03

Instituição de Acolhimento: Casa Abrigo
“Anjos De Ouro”

10 crianças e
adolescentes

07 crianças e adolescentes

Centro de Atendimento á Criança, ao
Adolescente e á Família – CEMAF.

90 usuários¹

91 crianças e adolescentes
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Conselho Tutelar

Conforme demanda

35 crianças, 72 adolescentes

PROJETOS OFERTADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO
CEMAF
Projeto Artes Circenses²
90 usuários¹
62 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
Viola Lindeira
Esporte
Projeto Futsal e Futebol
feminino
Badminton
Voleibol
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

83 crianças e adolescentes

Conforme demanda

Número máximo de atendimentos
realizados no quadrimestre
553 crianças e adolescentes

Conforme demanda

34 crianças e adolescente

Integral=120 crianças ou
Parcial= 240 crianças
Conforme demanda

Integral= 43 crianças e
Parcial= 134 crianças
11 crianças e adolescentes

45
100
40
100

36 crianças
70 crianças
48 crianças
35 crianças e adolescentes

50

06 crianças e adolescentes

-

200

16 crianças e adolescentes
142 crianças e adolescentes

Previsão de atendimento
Conforme demanda

244 crianças e adolescentes

Conforme demanda

772 crianças e adolescentes

Previsão de atendimento

30

Previsão de atendimento

Conforme demanda
0 a 17 anos 11 meses e 29 dias
238 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
pública, referente ao segundo quadrimestre de 2019. Os Vereadores solicitaram
esclarecimentos a respeito do Limite prudencial, e quais as providências que
estavam sendo tomada em relação ao índice, já que desde ultimo quadrimestre
de dois mil e dezoito, o índice já estavam acima do limite, e também preocupa
porque o servidor não poderá ter reajuste acima da inflação, com isso o servidor
será prejudicado. A questão do CONSAMU, como já foi dito pelo Prefeito. Foi
observado que alguns municípios estão entrando com demanda no Tribunal de
Contas questionando isso, para ver se consegue que esses valores não sejam
considerados como gasto pessoal, não é sabido se o município fez alguma
solicitação nessa parte. O Prefeito Aldacir Domingos Pavan disse que também
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estão preocupados, e já tomaram algumas medidas, como por exemplo; já foram
retiradas as horas extras, redução dos salários do Prefeito e Vice-Prefeito,
Secretários Cargos em Comissão. Outra questão é a arrecadação, e ainda
impactando a questão do próprio SAMU na folha de pagamento. Comentou que
está sendo acompanhando com preocupação esses números, se continuar
assim, outras ações serão tomadas para reduzir esse índice. Também foi
solicitado esclarecimento a respeito da quantas crianças o Centro de Educação
Dedinho Verde atende, e se há previsão de aumento nessas vagas ofertadas,
devido ao crescimento da população no Município. E sobre se tem previsão para
voltar o atendimento de GR no município. A Secretária de Educação Cultura e
Esporte, Marlene Zorzo, explicou que o atendimento é feito conforme
determinação da Resolução Estadual de Educação nº 02 permite, e já foi
solicitado um pedido a AMOP para reforma e ampliação de mais uma sala, para
aumentar o número de vaga. E quanto a GR, a secretária informou que é um
projeto que o município faz, não é apenas contratar um profissional. E está sendo
feito um levantamento de valor, pois são poucos profissionais que atuam nessa
área, e o valor cobrado para trabalhar com esse projeto é alto. Mas está sendo
pesquisada uma forma para esse projeto voltar. Não havendo mais
questionamentos. O Presidente da Comissão encerrou a Audiência Pública. Sala
das Audiências, 26 de setembro de 2019.
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