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Atas

ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DE DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DE
CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO 1° QUADRIMESTRE DE 2022.

Aos 30 dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às 14 horas, na Sede da Câmara Municipal
de Teofilândia, deu-se início à Audiência Pública de Demonstração e Avaliação de metas fiscais
do primeiro quadrimestre do ano de dois mil e vinte e dois. Iniciando a audiência, Ednaldo da Hora,
registrou a ausência de representante do legislativos, os quais foram devidamente comunicados e
convidados a participar, explicou a importância de se apresentar os dados, em atendimento a
determinação contida na Lei 101/2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu Artigo 90,
parágrafo 4°, o qual estabelece que o Poder Executivo Municipal demonstrará e avaliará o
cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, perante a casa Legislativa Municipal, ou seja,
na Câmara Municipal. Após esse momento foi apresentado um quadro das receitas onde demonstra
que para o exercício de 2022 a previsão de receita é de R$ 69.415.000,00 e no período em análise,
ou seja, de janeiro a abril foi arrecadado um total de R$ R$ 27.538.440,96 o que corresponde a
39,67% da previsão para o exercício. Em relação a esses dados, Ednaldo da Hora considerou que
se tratando do 1° Quadrimestre do ano de 2022, a meta de arrecadação seria correspondente a
39,67%, da previsão de arrecadação para todo o exercício. Todavia, o total arrecadado neste
período, representou o percentual de 39,67%, portanto, um pouco acima da previsão. Na visão do
Legislador cabe ao Poder buscar melhorar a arrecadação, tendo em vista o equilíbrio das contas
públicas municipais. Reportando às despesas, Ednaldo da Hora apresentou um quadro de valores
demonstrando que as despesas Liquidadas (que são todos os compromissos assumidos até o final
do mês de dezembro de 2022), foi de R$ 19.185.733,91. Ednaldo da Hora informou que
considerando a receita realizada acumulada até o período, a gestão demonstra garantir o
cumprimento dos compromissos assumidos. Avaliando a execução das despesas por natureza,
Ednaldo da Hora apresentou que Pessoal e Encargos Sociais foi de 57,97%, Outras Despesas
Correntes foi de R$ 17.815.607,70, Investimentos foi de R$ 182.585,78, Amortização de Dívida
foi de R$ 1.187.540,43, não teve Juros e Encargos da Dívida e nem Reserva de Contingência.
Assim, acrescenta Ednaldo da Hora que considerando a despesa pela sua natureza, do total da
despesa realizada 53,8%, correspondem a Despesas com Pessoal e Encargos Social bruto até o mês
de dezembro, em relação ao total da despesa liquidada este é o maior Grupo de Despesa do
município, fato que requer um controle efetivo deste grupo para evitar o descumprimento do
Equilíbrio Fiscal. Do resultado da Execução Orçamentária e Financeira, Ednaldo da Hora observou
que as despesas liquidadas até o final do mês de abril de 2022, foi de R$ 19.185.733,91.
Comparando as despesas com as receitas realizadas até o período avaliado, teve um Superávit
orçamentário.
Demonstrando assim equilíbrio das contas e explicou que as informações constantes deste
demonstrativo, que servem de base de cálculo para os limites das despesas com pessoal tanto do
Executivo quanto do Legislativo, dívida consolidada líquida, operações de crédito, garantias e
contra-garantias. Informou também que até o final deste 1° quadrimestre de 2022, os registros
comprovam que o saldo superavitário nas contas.
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Após, Ednaldo da Hora apresentou um demonstrativo das receitas e despesas com manutenção e
desenvolvimento de ensino, bem como com ações e serviços públicos de saúde, onde este, no
período de 01/01/2022 â 31/04/2022, o percentual de aplicação da entidade, foi de 16,61%, sendo
que o limite mínimo estabelecido na constituição é de 15%. E para Educação 25 % do MDE, o
percentual de aplicação da entidade, foi de 21,62%, a aplicação é anual e o limite mínimo
estabelecido é de 25%. Informa também o percentual de gasto com FUNDEB, ou seja, com a
remuneração dos profissionais do magistério, cuja exigência é 70%, até este quadrimestre foi
aplicado 50,08 %, ou seja, até o período avaliado, os limites estão conforme os parâmetros
determinados para a Educação. Por fim, Ednaldo da Hora informa que o Município neste período
não fez nenhuma operação de crédito e que resumindo e avaliando as informações apresentadas
neste relatório, pôde observar que as metas e limites foram atendidos parcialmente por parte do
governo municipal.
Ednaldo da Hora abriu para perguntas, mas não havendo questionamentos, encerrou a presente
audiência pública agradecendo a presença de todos. Não havendo mais nada a se tratar, a audiência
foi encerrada e disponibilizada nos meios de comunicação oficial.
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Licitações

RESUMO DA RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº 013/2022 E CONTRATO

Espécie

:

Resumo do Objeto

:

Prestação de Serviços
contratação direta do empresário exclusivo para a apresentação do Forrozeiro

VICTOR LOPEZ & Forró Cassutinga, na tradicional Festa da Trezena de Santo Antônio – Padroeiro de
Teofilândia, a realizar-se no dia 10/06/2022 em praça pública, conforme solicitação da secretaria Municipal de
Educação e Cultura
Modalidade

:

Inexigibilidade conforme estabelecido no Artigo, 25, inciso III, da Lei 8.666/93

Processo Administrativo:

0190/2022

Nº da Inexigibilidade:

013/2022INX

Data da Ratificação:

02/06/2022

Crédito da Despesa:
Nº do Contrato:

0185/2022

Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Atividade: 2.031 – Manutenção dos Festejos Culturais
Elemento da Despesa: 33.90.39 – Outros serviços de Terceiro - PJ
Fonte: 00
Valor global do Contrato - R$ 5.000,00
Data de Assinatura: 02/06/2022
Vigência do Contrato: de 02 meses
Empresa: VICTOR LOPES ESPINHEIRA DANTAS LIMA 00201746590, sediada a com sede na Av. Antonio
Pinheiro da Mota, nº 27 – centro – Serrinha - BA, CEP 48.700.000, inscrita no CNPJ nº 39.818.444/0001-74
Assina Pela Contratante: Higo Moura Medeiros – Prefeito
Assina Pela Contratante: Ana Carla Santos de Oliveira – Sec. M. de Educação e Cultura
Assina pela Contratada: Victor Lopes Espinheira Dantas Lima - Contratada
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