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INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao que define a Resolução TCM 1120/05, apresentamos
nesta a avaliação do mês de setembro de 2017 dando continuidade ao
processo avaliativo do Controle Interno em auxilio ao Controle Externo, ao
mesmo tempo em que, mantendo o padrão do relatorio, mas também o

adequando aos relatórios emitidos pelo Controle Externo para um melhor
entendimento, no intuito de instruir em todos os assuntos de maior relevância,
facilitando a analise dos documentos enviados

1. SITUAÇÃO DO MUNICIPIO

Com a constante crise que assola o pais, queda considerável na

arrecadação mensal por parte dos municipios, herança de débitos da gestão
anterior, sem contar a adequação dos indices, agestão de um modo geral tem
enfrentado enormes dificuldades.

No período de 9 meses conseguimos adequar informações de sistemas,
levantar dificuldades enfrentadas pela população, iniciar um atendimento de

qualidade e prioritário aos mais carentes, balancear atendimento médico e
educacional e cumprir prazos.

O projeto Prefeitura itinerante tem se mantido, lavando cada vez mais
um olhar diferenciado por região. Ja conseguimos adequar, boa parte dos
setores, mesmo com grande deficiência nas questões estruturais, de

manutenção e material humano. uma vez que estamos com todo o empenho
adequando os índices deixados pela gestão anterior
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Realizada ainda neste periodo a audiência publica para apresentação
das metas fiscais relativas ao segundo quadrimestre do ano do qual segue

cópia da Ata (anexo 1). Infelizmente com a presença reduzida de pessoas,

principalmente do campo Legislativo, onde a gestão não tem tido apoio da
Cãmara.

O Sistema SIGA já vem sendo alimentado de forma mais satisfatória,

algumas pendências ja regularizadas eempenho constante no intuito de sanar
todas as deficiências.

A seguir uma visão especifica por Secretaria:

1.1.

Secretaria de Saúde

Com o restabelecimento das informações inseridas em sistemas, quase

perdidos por falta de informações não enviadas na gestão anterior, aSecretaria
vem conseguindo cumprir prazos e começando a adesão a programas e
convênios.

Com a reforma das Unidades Básicas de atendimento, garantia de
atendimento humano, adistribuição de vacinas eo atendimento preventivo vêm
s e n d o realizado.

Tivemos ainda no periodo o atendimento da equipe de Rastreamento do
Câncer de mama entre 23 a 29/09/2017 com atendimento em massa de
mulheres em idade a partir de 50 anos.
HOSPITAL:

Em setembro contamos com 1 343 consultas clinicas, 344 consultas do

serviço social, 63 curativos, 319 consultas fisioterápicas, 106 nebulizações, 03
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retiradas de pontos (sutura), 54 verificações de glicemia capilar, 617 aferições
de preção arterial,

115 RX,

36 internamentos,

12 suturas,

97 exames

laboratoriais, 40 ultrassonografias, 18 regulações e 1121 aplicações de
medicamento intravenoso e intramuscular, 40 paciente em observação, sem

contar a distribuição de medicamento e internamentos realizados ao longo do
periodo, garantindo um atendimento basico hospitalar de segurança,
Encaminhamento diario de pacientes com necessidade de atendimento

fora de domicilio, câncer e hemodiálise garantindo inclusive o direito a diárias
nunca liberadas no municipio.

ATENÇÃO BÁSICA:
4061 visitas domiciliares, entre atendimento médico, de enfermeiro e

ACS”s, uma grande prova do comprometimento e assistência diferenciada, 488
procedimentos, 462 consultas por enfermeiro, 78 encaminhamentos médicos,

227 solicitações médicas de exames complementares. 02 acompanhamentos
de DST/AIDS. 131 para Diabetes, 534 aferições arteriais nos cuidados a
hipertensão. 80 pre-natais, 123 puericultura e 992 consultas médicas.

Participação em Congressos e Palestras de grande importância, adesão
em programas e projeto de melhorias constantes.

1.2.

Secretaria d e A s s i s t ê n c i a S o c i a l

A parceria com as secretarias de Saude e Educação tem ganhado força
e a população tem sido assistida. O serviço tem sido ofertado de forma

continuada e as capacitações estão ocorrendo de forma especifica com cada
programa/setor e os eventos planejados e executados atraves do calendario
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trimestral, 09 reuniões do CMAS realizadas e 03 do Conselho Municipal dos

Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA.

Licitação para a aquisição de cestas basicas em atenção as familias
carentes no município, que segundo estimativa perfazem um total de mais de 2
mil familias em situação de pobreza e extrema pobreza do município, onde a

gestão conseguiu cadastrar e ira atender inicialmente mais de 200 destas
familias, reforçando o trabalho de amparo.
Bolsa Familia

155 atendimentos e 61 atualizações cadastrais; 33 entrevistas para

digitação no CadÚnico; 05 transferências de domicilio; 09 inclusões de
membros familiares;

10 exclusões de membros familiares; 37 solicitações de

NIS; 01 visita domiciliar. Realizados ainda, verificação de liberação de bloqueio

do beneficio; manutenção do Programa; envio de mapas de condicionalidade
da saúde; acompanhamento dessa condicionalidade; acompanhamento e

monitoramento do envio do mapa da educação e monitoramento do SIBEC e
SIGPBF e fornecimento de listas do Cadúnico aos serviços/programas.

Benefício de P r e s t a ã o Continuada

Manutenção do Programa sendo mantido em sua totalidade, onde foram
realizados 06 encaminhamentos do BPC para o INSS, sendo buscados novos
beneficiários do BPC, realizado a inclusão e recadastramento nos serviços de

Proteção Social Básica,

S e r v i o de Conveniência e Fortalecimento de Vínculo
Promoção de ações comunitárias visando divulgar os serviços sócio
assistenciais para o publico prioritário do SCFV, oficinas de inclusão digital com
92 participantes, de violão, também com 92 participantes, cadastramento e
acompanhamento das familias pela equipe multidisciplinar, encontros semanais
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com 106 idosos acompanhados pelo CRAS, encontros intergeracionais de

modo a promover a convivência familiar e comunitária. A continuidade dos
numeros como prova da não evasão e manutenção efetiva das oficinas,
CREAS

Planejamento de oficinas de desenvolvimento da autoestima, realização
de reuniões e palestras com usuarios e famílias, serviço de atendimento

especializado as familias e individuos do qual destacamos acompanhamento
de 266 casos. inclusão de 03 novos casos e 12 atendimentos individualizados

com 03 visitas domiciliares. produção e distribuição de folhetos explicativos,

campanhas educativas sedo elaboradas. acompanhamento das vitimas de
violência, negligencia. maus tratos. exploração sexual e crueldade com os

Serviços Socio assistenciais, Plano Municipal de atendimento Sócio Educativo
em fase de elaboração.
CRAS

Acompanhamento de 269 familias: 86 atendimentos particularizados: 60
visitas domiciliares e 11 beneficios eventuais concedidos,

A r i c u l t u r a Familiar

A agricultura familiar foi implantada com sucesso, familias de pequenos

agricultores sendo assistidas atraves da aquisição de gêneros alimentícios da
agricultura familiar para uso na merenda escolar. proporcionando uma merenda
de melhor qualidade e mais saudavel aos alunos da rede municipal.
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1.3. Secretaria de Educa ão Es ortelCiltura eLazer

l, suada.

No mês de setembro a Secretaria Municipal de Educação realizou o

encontro presencial do programa Formação pela Escola, cuja tutoria e de
responsabilidade da professora Ana Carla da Silva Souza, que contou com a
inscrição de gestores de escolas, professores, coordenadores pedagógicos,
equipe da secretaria municipal de educação, bem como da secretaria de
educação. No primeiro encontro foram realizadas orientações acerca do
acesso ao sistema de execução do curso, bem como a explanação sobre os

objetivos que devem ser atingidos ao final deste.

Organizou stand da educação que foi montado na primeira intervenção
da Prefeitura Itinerante realizada em agosto na comunidade da Lagoa Funda,

repetindo e melhorando a ação no segundo evento realizado em setembro na
comunidade da Gameleira; disponibilizou material esportivo, orientação às

crianças sobre alimentação saudável com a nutricionista do municipio, espaço
para leitura, bem como a visita da equipe pedagógica do pavilhão Vilobaldo
Alencar às familias da localidade que possuem filhos estudando na escola.

Durante as visitas, foram lidos relatórios nos quais constavam informações
sobre o rendimento, comportamento e dificuldades dos alunos na escola.
Foram organizadas junto as escolas

da sede e zona

rural,

as

apresentações em homenagem ã independência do Brasil, que ocorreram no
arraial

e

contaram

apresentações

com

trataram

a

presença

sobre

temas

da

comunidade

importantes

como

milagrense.
o

respeito

As
à

diversidade, inclusão social. cultura negra, literatura brasileira, folclore, entre
outros.
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Com a abertura do sistema Educacenso para a segunda etapa de
cadastramento, realizamos junto com as escolas a adequação das informações
registradas no primeiro periodo de abertura do sistema. Foram matriculados na
rede municipal de ensino um total de 3.067 alunos, distribuidos nas escolas da
sede, distrito e z o n a rural.

A secretaria

proporcionou

a professores

que

atuam

em

sala

multifuncional, bem como professores que atuam no ensino fundamental II e

medio da rede municipal a participação em uma formação em Educação
Inclusiva na perspectiva da deficiência visual promovido pelo Centro de Apoio

Pedagógico de Feira de Santana - CAP 2. Essa formação possibilitou o
aprendizado de tecnicas de ensino apropriadas a crianças com deficiência
visual, o que ira permitir a inclusão efetiva dos alunos da rede que apresentam
a deficiência as atividade e dinâmicas de ensino em sala de aula.

Foi disponibilizado transporte e foram reunidos os alunos e professores
para realizarem a doação das cestas basicas nas localidades mais carentes do

municipio. arrecadadas pelos alunos durante gincana pedagogica organizada e
realizada em agosto. Atividade desenvolvida na escola Pavilhão Vilobaldo
Alencar com o envolvimento de todas as turmas do fundamental II,

Foi executado nas escolas de educação infantil e ensino fundamental I o

projeto Horta nas Escolas. As primeiras mudas foram plantadas e ao final do

mês muitas já puderam ser colhidas. As hortaliças colhidas foram distribuídas
para as familias dos estudantes. para incentivar o consumo de alimentos e

habitos saudáveis, alem de fomentar nas crianças a conscientização acerca
dos alimentos que consomem e da procedência dos mesmos, além da
importância da sustentabilidade

Iniciamos as compras da cooperativa COOAMA, adquirindo mais
produtos da agricultura familiar para promover o desenvolvimento econômico
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da região, bem como a oferta de alimentos mais saudaveis na merenda
escolar.

Houve

também

a formação

para

coordenadores

pedagógicos e

professores alfabetizadores do programa PACTO, cujo objetivo foi ressignificar
a pratica pedagógica e discutir o tema “avaliação e aprendizagem“.

2. ANÁLISE GERAL DE PROCESSOS
2.1.

Processos de Pagamento

A gestão tem conseguido balancear e controlar as contas mensais
dentro da decrescente queda na arrecadação mensal a quem vem sofrendo os

municipios diante da crise. Sem que com isso comprometa efetivamente as
ações diarias de atendimento a população, tais como atendimento médico e
basico,

assistência

social,

educação,

obras

necessarias e de grande

importância e manutenção das demais secretarias em geral, Isso se tem
percebido pela demanda mensal de processos enviados e a cada mês temos
obtido melhora no acompanhamento, podendo inclusive como e o exigido,
corrigir falhas que venham a surgir diante da documentação.

Na parte da digitalização a antecipação ainda não e satisfatória, porem
conseguimos cumprir os prazos exigidos e temos trabalhado efetivamente e
com maior cuidado para evitar o envio de material ilegível ao Tribunal,
evitando-se notificações desnecessárias.

Estaremos enviando na pasta dos Processos de Pagamento — Folha
sintética, as guias de retorno bancário da folha de pagamento em capa
separada para analise

Como a liberação do pagamento tem passado pela controladoria, não
estamos tendo dificuldades quanto a documentação anexada as pastas de
processo, uma vez que são encaminhados para liquidação apos a devida
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analise e organização, o mesmo cuidado tem sido tomado em questões de
empenho.

Foi verificada uma diferença entre liquidação e pagamentos nos
processos abaixo. do qual o setorja tem ciência para a devida regularização:
o Processo de pagamento nº 296 sendo que o valor a ser pago
seria de R$ 74,10 e foi paga a quantia de R$ 78,00;

o Processo de pagamento 289 sendo que o valor a ser pago seria
852,15 e foi paga a quantia de R$ 897,00.

Foi chamado a atenção ainda quanto a impressão de documentos de

forma em geral, bem como alertado aos setores de compras e secretarias que
todo pagamento e documentos correspondentes devem ser enviados de forma

legível, reforçando a necessidade de documentos claros para digitalização.
Quantos aos documentos referentes a obras e serviços, só estão sendo

liberados com planilha de medição com todas as assinaturas correspondentes,
local de execução e projeto da área, para que não ocorram duvidas, O mesmo

cuidado tem sido tomado no lançamento no SIGA. onde nota e medição têm
sido digitalizado e anexado às informações lançadas.
2.2.

Processos licitatórios

De um modo em geral. a organização dos documentos, redação dos
editais e documentos anexados aos processos licitatórios tem melhorado. A

mesma exigência foi feita ao setor quanto ã qualidade na impressão dos

documentos apresentados pelas empresas participantes. A numeração das
páginas tem seguido de forma organizada, bem como o carimbo do setor de
protocolo já foi regularizado.

Como passamos um ano inicial com serias dificuldades estruturais, de
mão de obra e de falta de documentos essenciais, ja' foi solicitado ao setor um

levantamento dos prazos dos pregões e contratos formulados e homologados,
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onde posteriormente será encaminhado as secretarias para que estas melhor

se organizem e a gestão não venha a passar por novos atrasos e falta de
materiais por conta de atrasos em licitação.

Conseguimos atingir a conferência por fases e o setor já foi orientado a
so publicar apos a devida autorização, evitando-se erratas desnecessárias.
2.2.1. Índices de Processos Analisados
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Quantidade
Pregão Presenciall
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3. PLANEJAMENTO/PROGRAMAÇÃO
-

Lei nº 99. de 01/12/2014 que institui o PPA, periodo
2014/2017;

'

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) nº 522 de
1 7 / 0 6 / 2 0 1 7 exercicio d e 2 0 1 7 :

-

Lei Orçamentária. nº 525 de 29/12/2016. estima a
receita e fixa as despesas para o exercício de 2017,

administração direta e indireta (Poder Executivo e
Legislativo:
R E C E I T A E S T I M A D A R$ 27.564.000,00
D E S P E S A F I X A D A R$ 27.564.000,00

CAMARA R$ 1 0 3 9 0 0 0 0 0

Repasse mensal do duodécimo R$ 87.177,51
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-

Programação

financeira

com

Decreto

nº

392

de

29/12/2016.

4. AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1.

Receita

4.1.1. Análise da Receita por Categoria Econômica

Para o exercicio de 2017 foi orçado um valor de arrecadação de R$
28.616,250,00 de Receitas Correntes e R$ 1.715.750,00 de Receita infra

orçamentária. Não precisamos lembrar, porém um orçamento herdado da

gestão anterior, No mês de setembro/2017 tivemos a realização de receita
Corrente no montante de R$ 1.976.222,19 (um milhão, novecentos e setenta e

seis mil, duzentos e vinte e dois reais e dezenove centavos) o que registra uma
redução em relação ao mês anterior de mais de R$ 42.000,00 (quarenta e dois
mil reais),

Para melhor visualização segue quadro demonstrativo com comparativo
do alcançado em porcentagem entre o previsto e o realizado:

RECEITAS CORRENTES

É
É
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É
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Dedução da Receita

.e 768 000.00

117433134

s 30º»,

27.564.000,00

1.801.888,85

6.54%

Corrente

RECEITA TOTAL

4.1.2. Receita Corrente Líquida

A Receita Corrente Líquida —RCL é apurada atraves do somatório de
todas as receitas correntes: tributaria, de contribuição, patrimonial, de serviços,
transferências correntes, outras receitas, deduzindo a receita para formação do
FUNDEB e da Receita Capital. A Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000

usa o RCL como indice para apurar o percentual de gastos com pessoal, bem
como verificar o indice de endividamento dos Municipios e para parâmetro do

erário municipal com as demais despesas, tais como combustiveis por
exemplo. Para informação, segue quadro demonstrativo;

PMM
RECEITAS CORRENTES

1.976.222,19

R e c e i t a Tributaria

104 967.21

Receita de Contribuições

14130998

R e c e i t a Patrirrionial

18.832,93

Receita de Serviços

ºvºº

Transferências Correntes

1.836.867,28

O u t r a s Receitas C o r r e n t e s

1.444,79

RECEITA DE CAPITAL

ç __ Épico

DEDUÇÃO DA REc CORRENTE. P/ FUNDEB

_-lgçiçgs_ggg_if

TOTAL DA RECEITA

391.585,35

RCL - PODER EXECUTIVO

1130133335
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5. ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1.

C r é d i t o s adicionais s u p l e m e n t a r e s
o

Decreto de

nº 11

de

01/09/2017,

Lei

nº 525 de

29/12/2016, abre crédito suplementar por anulação de
crédito no valor total de R$ 1.614.262,73 (um milhão,

seiscentos e quatorze mil, duzentos e sessenta e dois
reais e setenta e três centavos)

5.2.

Créditos adicionais especiais

— Não houve decreto de créditos especiais.
5.3.

C r é d i t o s a d i c i o n a i s extraordinários

— Não

houve

decreto

de

créditos

adicionais

extraordinários

6.

iliAzadLler/odo

DESPESAS

A3_é_Pvear%M_É o

Periodo

Até Periodo 1enão aa

21 5.39 45,0 98 .,299030125,zªâtãllliêâlLiãªiº750175 6343921921,

7. A C O M P A N H A M E N T O DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

7.1.

Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde —
E C n º 29/00

*;

Sa|do___

'

"

;

' ;
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Atendendo

as

demandas

da

Emenda

Constitucional

29/00,

todo

município tem a obrigatoriedade de aplicar o mínimo de 15% de sua receita de

impostos e transferências constitucionais em ações e serviços publicos de
saude, como sendo uma das secretarias mais negligenciada na gestão anterior
e por ser meta da gestão atual, temos voltado incessantemente ações a esta
para que possamos regularizar a saude no municipio. No mês de setembro de
2017, foi aplicada a porcentagem de 15.25º/o conforme demonstrativo abaixo:

APLICAÇÃO NAS AÇÓES DE SAÚDE

Total das despesas com saude

1,644 446.41

Base de calculo para aplicação( Receita)

10,779.995,99

Valor a ser aplicado nas ações de saude

1.616.999,40

% aplicado
15.25%

s a i d o e m 30/09/2017

7.2.

43.750,00

Manutenção e Desenvolvimento d o Ensino - CF, Art.
212

A Constituição Federal no Art. 212 define a aplicação de no minimo 25%
na manutenção e desenvolvimento do Ensino nos Municipios.

Milagres —Bahia
ggritrolad0riaíDiriilares.b_ti.ov,br
tel: (75) 35452101
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Luciana

Sendo um dos

ilares d a 9 estão, o intuito.

rinci P almente no cam o de

capacitação, melhorias no ensino. qualidade na merenda escolar tem sido
metas essenciais a serem alcançadas.

Segue baixo comparativo de indice:

APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

ESPECIFICAÇÃ

VALOR

—

Receita do FUNDEB

5 872.425,57

WV__H_Í_

Despesas Profissionais do Magistério
Outras Despesas ensino fundamental

4 575 707,49
1 409 049,92

77.92
23.99

Considerando a aplicação do recuso do FUNDEB
ESPECIFICA

VALOR

Receita de Impostos e transferência constitucionais

10 779 995,99

Valor minimo a aplicar em Educação - Art 212 CF —25%

2 694 999,00

Despesa Total c o m Educação

6.634.676,25

Receita B r u t a d o F U N D E B

5 872 425,57

Despesa Liquida Aplicada (despesa total —receita do

762 250,68

FUNDEB)
1 903.459 4 6

Contribuição para formação do FUNDEB
2 665 710 14

Valor aplicado atendimento Art 212

% aplicado até 30/09/2017 sem saldo do FUNDEB

24.73

V a l o r C o n s i d e r a n d o o saldo d a c o n t a d o F U N D E B

2.665.710,14

aplicado

% considerando saldo da conta do FUNDEB aplicado

24.73

Milagres-Bahia 117
contiolactoriacomilares.ba.ov.br
tel: (75) 3545-2101
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7.3.

Despesas com Pessoa|

O cálculo de base da Receita Corrente Liquida — RCL usa como

parâmetro de cálculo o indice geral dos últimos 12 meses. Conforme tabela
abaixo poderá observar que mediante esse cálculo, ainda estamos com um

indice comprometedor,

porem,

comparando

com a redução registrada

mensalmente ncs adequando pouco a pouco,
P E R I O D O D E O U T U B R O D E 2016 A SETEMBRO D E 2017

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Reteíta (Ítirrente Líquida
Receita (Íorrente Líquida de Outubro a Dezcrnlvro de 2010

Receita Corrente Liquida Janeiro

M”

2382188241
8.736.947,32

V?

17.084.935,09

Despesa Total com Pessoal
Despesa com Pessoal Outubro a Dezembro de 2016

Kposentadge pensionistas“ " W W

V” 777777",

1304503379
512147770

M V

Pessoal C i v i l

396000
3.529.160,22

Encargos

973119347

Outras [Jespesas com pessoal

975.461,96

Despesa com Pessoal Janeiro a Setembro de 2017

Contratos por tempo tteterminado

9.823.608,09

, ,

7

Pessoal Civil

5 402.075,93

Encargos

1242 008,92

Outras Despesas com pessoal

66916858

PercentualdaDespesanaRCL
“i çiltir l'>tt*cdi*iitt'

(581922034)

Milagres-Bahia
ªntroladoriaãnwilares.ba,ov.br
tel: (75) 35452101
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8. CONSIDERAÇÓES FINAIS
O relatório e m si t e m o intuito d e d e m o n s t r a r a o Controle Externo o

empenho da gestão em cumprir metas, prazos e índices. Estamos ao longo da

gestão desenvolvendo técnicas de prevenção nas análises processuais e mês
a mês apontando os itens que somos notificados para que tais falhas não

voltem a se repetir. O trabalho e arduo, minucioso e somos sujeitos a falhas,
meramente por uma inexperiência inicial em muitos aspectos, porém já
conseguimos antever questões e corrigi-las antes mesmo do encerramento do
periodo em questão. A exemplo de, levantamento situacional anexados aos
processos licitatórios de cestas básicas e enxoval, serviços de ajuda às
famílias carentes não anexados na solicitação, porém devidamente corrigidos

na conferência do processo por fase, antes que o pregão tenha sido agendado.
Assim como composição das cestas e nome dos beneficiados, São ações
simples, e que graças ao fato do setor ter conseguido se adequar,
conseguimos corrigir a tempo.
Ainda

temos

muitas

dificuldades,

mas

a

cada

dia

aprendemos

e

antecipamos o maximo, para que as falhas sejam cada vez menores. Os
relatórios mensais das Secretarias ainda não estão adequados, pois não falta

informações relevantes e de importância, mas a cada periodo temos insistido
nas recomendações. para que possamos atingir um padrão mais satisfatório de
informações enviadas ao tribunal
Estamos cientes que o relatorio pode vir a não atingir o intuito do Tribunal,
no entanto anexamos todas as informações que achamos relevantes para o
processo de conferência, estamos tendo o cuidado na organização dos envios,
assim como acompanhando melhor a questão da qualidade nas digitalizações.

Estamos ao dispor do Controle Externo para dirimir quaisquer dúvidas, assim
como solicitamos a gentileza de orientações prévias no intuito de realmente
sanar, ou mesmo diminuir os achados em notificação.

f7fmwf” " " E
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constantemente,

estamos

acompanhando

e já

conseguindo

sanar

as

pendências deixadas em periodos fechados e já mantendo atualizados, os
ainda vigentes.

Milagres, 23 e outubro de 2017

ézar Rotond n o Machado
Prefeito
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Luciana Jandre M

ura Cintra

Controladora Geral do Municipio
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Ata de aaudiência pública para apresentação das metas fiscais relativas ao
segundo quadrimestre do ano de 2017

" ( ' A / ( ( (“ “ m ” ” "” " "' ' ' ” ' (iíiiÇgrÇsÍB/aisã” 21
controladoriamilares.ba.ov.br
tel: (75) 3545-2101
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ATA DE REALIZAÇÃO DE AUDIENCIA PÚBLICA DO SEGUNDO QUADRIMESTRE
DO EXERCÍCIO DE 2017

Aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e

dezessete, às dez horas e trinta minutos, no CRAS (Centro de Referência da

Assistência Social), reuniram-se representantes do Poder Executivo, Legislativo,
Sociedade para apresentação dos resultados das metas fiscais provenientes do
segundo quadrimestre de dois mil e dezessete, em cumprimento ao que determina

o art. 9º parágrafo 4º da LRF 101/00 . Solicitado pelo Executivo, presidida pelo
Secretario de Finanças do municipio, Sr. Danilo Pierre Santana que deu como
aberto a Audiência Publica, onde o mesmo fez as apresentações através de slides
das informações pertinentes, demonstrando os resultados das metas fiscais
referente ao segundo quadrimestre do exercicio de dois mil e dezessete. O mesmo
informou que o orçamento para o exercicio previa uma receita no valor de R$
1776496800 (Dezessete milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, novecentos
e sessenta e oito reais) para o quadrimestre. Nos primeiros oito meses foram

arrecadados o valor R$ 1701217236 (Dezessete milhões, doze mil, cento e
setenta e dois reais e trinta e seis centavos), Foi apresentado também o
comportamento da receita própria e das principais transferências, comparando o

valor previsto no orçamento com ovalor arrecadado até obimestre, onde pôde ser
constatado que amaioria das receitas tem atendido aexpectativa de arrecadação. O

Sr. Danilo explanou também que o municipio e' praticamente mantido com os
recursos de transferências de outros entes públicos visto que do total da receita do
período em análise 97% (noventa e sete por cento) foram transferências da União e

Estado, Quando à receita própria do Municipio representou apenas 3% (três por

cento). Alem do comportamento da receita foi apresentado os resultados nominal e

primario, conforme estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Omunicipio
obteve um resultado primário positivo no valor de R$ 2.338.130,17 (dois milhões,

trezentos etrinta eoito mil, cento etrinta reais edezessete centavos), resultante da
diferença entre R$ 15,439.848.35 (quinze milhões, quatrocentos etrinta e nove mil,
oitocentos e quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos), de Receita Primária e
R$ 13,101,718,18 (treze milhões, cento e um mil, setecentos e dezoito reais e
dezoito centavos) de despesa primaria. A receita corrente liquida do mês de
referência e os onze anteriores foram de R$ 25 546.851,16 (vinte e cinco milhões,
quinhentos e quarenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e um reais e dezesseis
centavos), que serviu como base para calculo das despesas com pessoal bem como
o limite de endividamento. A despesa com pessoal no quadrimestre foi de 59,21%
(cinquenta e nove virgula vinte e um por cento) do valor da RCL. O secretário

4

esclareceu também que o município encontra-se dentro do limite de endividamento,
no que se refere a divida consolidada do município de R$ 4.968.543,63 (quatro
milhões, novecentos e sessenta e oito mil, quinhentos e quarenta e três reais e
sessenta e três centavos) que corresponde a 19,45% (dezenove virgula quarenta e
cinco por cento) da Receita Corrente Liquida, enquanto que a Resolução do Senado
nº 40 que estabelece limite maximo de 120% (cento e vinte por cento) da Receita
Corrente Líquida. Depois de apresentado todas as informações o Secretário
agradeceu aos presentes e se colocou a disposição para qualquer esclarecimento,
nada foi questionado o secretario agradeceu a presença de todos e encerrou a
Audiência, Eu Luciana Jandre Moura Cintra, lavrei a ata que vai assinada por todos
oswprestes. Milagres —Bahia, 14 de setembro de 2017.
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