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ATA Nº 53/2018 - AUDIÊNCIA PÚBLICA
REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2018
Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de setembro do ano de 2018, com início às
13h30min, no Plenário de Sessões da Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do
Paraná, situado na Rua Arariboia, nº 491, realizou-se a Audiência Pública para
apresentação da Prestação de Contas da Administração Pública Municipal referente
ao segundo quadrimestre do ano de 2018, conforme dispõe o § 4° do artigo 9° da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, conhecida como Lei de
Responsabilidade Fiscal e a Lei Municipal nº 2.766, de 9 de maio de 2007, que dispõe
sobre a realização de audiências públicas no âmbito da Administração Pública
Municipal. Estavam presentes os vereadores: Amilton Maranoski – PV, Carlinho
Antonio Polazzo – PROS, Claudemir Zanco – PDT, Fabricio Preis de Mello – PSD,
Joecir Bernardi – SD, José Gilson Feitosa da Silva – PT, Rodrigo José Correia – PSC,
Ronalce Moacir Dalchiavan – PP e Vilmar Maccari – PDT. Ausentes os vereadores:
Marines Boff Gerhardt – PSDB e Moacir Gregolin – MDB. Dando início à Audiência
Pública, o Presidente da Câmara Municipal, Joecir Bernardi, convidou para compor a
Mesa Diretiva, os vereadores Amilton Maranoski – PV, Claudemir Zanco – PDT e
José Gilson Feitosa da Silva – PT, membros da Comissão de Orçamento e Finanças; o
Prefeito Municipal, Augustinho Zucchi; o Secretário Municipal de Administração e
Finanças, Mauro Sbarain; o Assessor de Programas e Metas da prefeitura de Pato
Branco, Cleverson Malagi; o Diretor do Departamento de Contabilidade, Marcelo
Giasson. Agradeceu a presença dos demais vereadores, assim como os convidou para
tomarem assento em seus lugares. Registramos também a presença: Secretária
Municipal de Assistência Social, Anne Cristine Gomes da Silva; Secretária Municipal
de Saúde, Márcia Fernandes de Carvalho; Secretário Municipal de Planejamento
Urbano, Emerson Carlos Michelin; Secretária Municipal de Educação e Cultura,
Heloí Aparecida De Carli; Secretário Municipal de Agricultura, Clodomir Ascari;
Secretário Municipal de Esporte e Lazer; Paulo Vicente Stefani; Secretário Municipal
de Ciência, Tecnologia e Inovação, Géri Natalino Dutra; Secretário Municipal de
Engenharia, Obras e Serviços Públicos, Frederico Demario Pimpão; Secretário
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Osmar Braun Sobrinho; Secretário
Executivo, Carlos Lopes; Assessor de Assuntos Legislativos do Executivo, Enio
Ruaro. Participaram ainda da audiência profissionais da imprensa e outros
munícipes, conforme lista de presença anexa. Em seguida, o presidente da Câmara
Municipal, vereador Joecir Bernardi passou a palavra ao vereador José Gilson Feitosa
da Silva, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, que presidiu a Audiência
Pública relativa ao 2º Quadrimestre do ano de 2018. O presidente desta audiência
pública, vereador José Gilson Feitosa da Silva comunicou que é perante a Comissão
de Orçamento e Finanças que a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu § 4º, art. 9º,
estabelece que o Poder Executivo, até o final dos meses de maio, setembro e
fevereiro, demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada
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quadrimestre, em Audiência Pública na comissão referida no § 1º do art. 166 da
Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas Estaduais e Municipais. Deu
início aos trabalhos, informando que o relatório de prestação de contas referente ao
segundo quadrimestre do ano de 2018 foi protocolado na Casa no dia 21 de setembro
de 2018, conforme preceitua a Lei nº 2.766, de 9 de maio de 2007, que dispõe sobre a
realização de audiências públicas no âmbito da Administração Pública Municipal. A
seguir, concedeu a palavra ao Prefeito Augustinho Zucchi. Posteriormente, o
Assessor de Programas e Metas da prefeitura de Pato Branco, Cleverson Malagi,
apresentou os slides contendo os Demonstrativos do Relatório da Gestão Fiscal da
Prefeitura Municipal de Pato Branco, referente à Prestação de Contas da
Administração Pública Municipal do segundo quadrimestre de 2018, relativa à
execução das ações prioritárias, objetivos e metas e a execução orçamentária.
Conforme demonstrativo, a arrecadação atingiu no segundo quadrimestre do ano de
2018, um total de R$ 95.858.022,72 (noventa e cinco milhões, oitocentos e cinquenta e
oito mil, vinte e dois reais e setenta e dois centavos). A despesa executada
contabilizou um valor total de R$ 92.417.776,01 (noventa e dois milhões, quatrocentos
e dezessete mil, setecentos e setenta e seis reais e um centavo). Convênios
empenhados a receber perfizeram um total de R$ 5.650.708,13 (cinco milhões,
seiscentos e cinquenta mil, setecentos e oito reais e treze centavos). Os convênios a
receber, já estão empenhados, portanto, integrando o montante da despesa, porém, a
receita ainda não foi realizada, uma vez que isso somente acontecerá no momento do
repasse de referidos recursos. Com isso, houve um superávit orçamentário no
quadrimestre de R$ 9.090.954,84 (nove milhões, noventa mil, novecentos e cinquenta
e quatro reais e oitenta e quatro centavos). O total das receitas arrecadadas no
segundo quadrimestre foram distribuídos da seguinte forma: receitas correntes R$
97.055.301,20 (noventa e sete milhões, cinquenta e cinco mil, trezentos e um reais e
vinte centavos); receitas próprias tributárias R$ 19.238.036,91 (dezenove milhões,
duzentos e trinta e oito mil, trinta e seis reais e noventa e um centavos), com previsão
anual de R$ 65.354.099,90 (sessenta e cinco milhões, trezentos e cinquenta e quatro
mil, noventa e nove reais e noventa centavos), que correspondem a IPTU R$
3.108.373,16 (três milhões, cento e oito mil, trezentos e setenta e três reais e dezesseis
centavos); o IRRF: R$ 2.954.379,02 (dois milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil,
trezentos e setenta e nove reais e dois centavos); o ITBI, R$ 2.355.923,98 (dois milhões,
trezentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e vinte e três reais e noventa e oito
centavos); o ISS, R$ 6.805.900,49 (seis milhões, oitocentos e cinco mil, novecentos
reais e quarenta e nove centavos); as taxas, R$ 4.013.460,26 (quatro milhões, treze mil,
quatrocentos e sessenta reais e vinte e seis centavos). As receitas próprias
arrecadadas de contribuições apresentaram o valor de R$ 2.351.248,21 (dois milhões,
trezentos e cinquenta e um mil, duzentos e quarenta e oito reais e vinte e um
centavos), arrecadada somente a contribuição para iluminação pública. As receitas
próprias patrimoniais arrecadaram um total de R$ 753.660,07 (setecentos e cinquenta
e três mil, seiscentos e sessenta reais e sete centavos), assim distribuídas: receitas
imobiliárias R$ 114.911,21 (cento e quatorze mil, novecentos e onze reais e vinte e um
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centavos); remuneração de depósitos bancários vinculados R$ 467.319,04
(quatrocentos e sessenta e sete mil, trezentos e dezenove reais e quatro centavos);
remuneração de depósitos bancários não vinculados R$ 171.429,82 (cento e setenta e
um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos). As receitas
próprias arrecadadas de serviços totalizaram uma arrecadação de R$ 168.093,67
(cento e sessenta e oito mil, noventa e três reais e sessenta e sete centavos), assim
distribuídas: serviços de transporte, R$ 30.172,47 (trinta mil, cento e setenta e dois
reais e quarenta e sete centavos); serviços administrativos, R$ 1.018,00 (um mil e
dezoito reais); serviços de saúde, R$ 136.903,20 (cento e trinta e seis mil, novecentos e
três reais e vinte centavos). Quanto às receitas provenientes dos repasses estaduais e
federais – transferências correntes, perfizeram um total de arrecadação no
quadrimestre de R$ 68.661.512,89 (sessenta e oito milhões, seiscentos e sessenta e um
mil, quinhentos e doze reais e oitenta e nove centavos). Ainda dentro das receitas
próprias arrecadadas “outras receitas correntes” foram arrecadadas no quadrimestre
um total de R$ 5.882.749,45 (cinco milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, setecentos
e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), divididos em multas e juros de
mora, R$ 499.483,61 (quatrocentos e noventa e nove mil, quatrocentos e oitenta e três
reais e sessenta e um centavos); indenizações e restituições, R$ 49.552,08 (quarenta e
nove mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e oito centavos); e receitas diversas, R$
5.333.713,76 (cinco milhões, trezentos e trinta e três mil, setecentos e treze reais e
setenta e seis centavos). As receitas de capital atingiram um valor total de R$
4.824.831,13 (quatro milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, oitocentos e trinta e um
reais e treze centavos). As despesas executadas perfizeram um total de R$
92.417.776,01 (noventa e dois milhões, quatrocentos e dezessete mil, setecentos e
setenta e seis reais e um centavo); desses, R$ 84.463.381,71 (oitenta e quatro milhões,
quatrocentos e sessenta e três mil, trezentos e oitenta e um reais e setenta e um
centavos) foram gastos com despesas correntes e o restante, R$ 7.954.394,30 (sete
milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e noventa e quatro reais e
trinta centavos) com despesas de capital. Os saldos disponíveis foram distribuídos
em bancos conta com movimento/aplicação, perfazendo um total disponível em
agosto de 2018 de R$ 45.378.947,21 (quarenta e cinco milhões, trezentos e setenta e
oito mil, novecentos e quarenta e sete reais e vinte e um centavos). Apresenta ainda o
saldo das dívidas em agosto de 2018 num total do Passivo Financeiro de R$
45.105.240,98 (quarenta e cinco milhões, cento e cinco mil, duzentos e quarenta reais e
noventa e oito centavos). O total do Passivo Permanente, em agosto de 2018
apresenta saldo de R$ 33.338.384,32 (trinta e três milhões, trezentos e trinta e oito mil,
trezentos e oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos). No demonstrativo dos
investimentos em pessoal, com base no relatório de gestão fiscal, a Prefeitura aplicou
45,80% (quarenta e cinco vírgula oitenta por cento), sobre a Receita Corrente Líquida
de R$ 281.465.572,67 (duzentos e oitenta e um milhões, quatrocentos e sessenta e
cinco mil, quinhentos e setenta e dois reais e sessenta e sete centavos), tendo
investido em pessoal um total de R$ 128.914.511,72 (cento e vinte e oito milhões,
novecentos e quatorze mil, quinhentos e onze reais e setenta e dois centavos). Em
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investimentos em saúde (15%) da receita-base de R$ 109.648.487,86 (cento e nove
milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta e
seis centavos), foram aplicados R$ 37.252.186,01 (trinta e sete milhões, duzentos e
cinquenta e dois mil, cento e oitenta e seis reais e um centavo) no setor,
correspondente a 33,97% (trinta e três vírgula noventa e sete por cento) da receitabase. Na educação, a receita base para investimento (25%) é de R$ 109.648.487,86
(cento e nove milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e sete
reais e oitenta e seis centavos), e foi aplicado R$ 27.837.992,46 (vinte e sete milhões,
oitocentos e trinta e sete mil, novecentos e noventa e dois reais e quarenta e seis
centavos), correspondente a 25,39% (vinte e cinco vírgula trinta e nove por cento). A
execução de Riscos Fiscais Previstos totalizou R$ 2.450.000,00 (dois milhões,
quatrocentos e cinquenta mil reais), distribuídos em ações judiciais, no valor de R$
550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais); desapropriação de imóveis, no valor de
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); e intempéries, no valor de R$ 900.000,00
(novecentos mil reais). Em seguida foi apresentado o relatório relativo às obras em
andamento e das obras realizadas referentes ao segundo quadrimestre de 2018. Após
a exposição do relatório quadrimestral, foi aberto espaço para que os vereadores
façam os devidos questionamentos sobre a prestação de contas. Manifestaram-se a
maioria dos vereadores, os quais tiveram as questões elucidadas pela equipe técnica
da prefeitura municipal, bem como pelo prefeito Augustinho Zucchi. Após as
explicações prestadas pelos servidores do Executivo Municipal e não havendo mais
vereadores interessados em fazer o uso da palavra foi aberto espaço para que o
público presente se manifeste. Não havendo interessados em usar a palavra, às
15h38min o presidente desta Audiência Pública, José Gilson Feitosa da Silva
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a Audiência Pública. Lavramos a
presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelos de competência. O
arquivo audiovisual na íntegra desta audiência pública encontra-se arquivado na
Secretaria, bem como, está disponível na homepage da Câmara Municipal, no
endereço eletrônico “www.camarapatobranco.com.br”.
Pato Branco, 27 de setembro de 2018.

Amilton Maranoski – PV
Membro da Comissão de Orçamento e Finanças

Claudemir Zanco - PDT
Membro da Comissão de Orçamento e Finanças

José Gilson Feitosa da Silva
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças
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