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São Félix do Coribe, 31 de Março de 2017
Of.Cln0 501/2017

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Para conhecimento e avaliação, estamos enviando a V. Exa, o Relatório do
Controle Interno referente ao Exercício Financeiro de 2016, período de janeiro a
dezembro/16.
Com base no que determina Resolução n.° 1.120/05 do TCM/BA e os artigos 31,
70 e 74 da Constituição Federal. Este relatório elaborado tem caráter opinativo,
preventivo e corretivo, trazem o acompanhamento de alguns pontos de controle e de
forma sintética as avaliações realizadas pelo Sistema de Controle Interno (SCI).

Atenciosamente,
Zenilton Pereira dos Santos
Controle Interno -Dec.172 de
01/03/13 - CRC/BA-025527/0-0

Exm.° Senhor
Moacir Pimenta Montenegro
Prefeito Municipal
São Félix do Coribe - BA
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INTRODUÇÃO

01-

Nos termos dos arts. 31, 70 e 74 da Constituição Federal, art. 54 da Lei
Complementar N.° 101/00, inciso II do Art. 5° da Resolução N.° 1.120/05 do TCM/BA e
Lei Municipal n° 264 de 18/01/2006, a Controladoria Geral vem apresentar o relatório
sobre a prestação de contas do Poder Executivo Municipal de São Félix do Coribe,
referente ao exercício financeiro de 2016, sobre os principais aspectos da gestão
orçamentaria, financeira, patrimonial e administrativa deste Poder. Este relatório tem
como objetivo fundamental levar ao conhecimento das autoridades competentes, do
controle externo e da sociedade, informações adicionais e de forma simplificada da Ação
Governamental programadas para o exercício de 2016.
Assim, ao mesmo tempo em que demonstra as ações do governo em termos
físico-financeiros, pode se constituir num instrumento auxiliar em nível gerencial a fim de
conduzir a gestão pública municipal, tornando-a, essencialmente, voltada para o
atendimento dos interesses coletivos.
Acompanhamos os trabalhos dos órgãos e entidades que integram o sistema de
controle interno do Município de São Félix do Coribe, cabendo, de início, destacar que:
(a) a responsabilidade pelo sistema de controle interno cabe à Administração, nos
termos da Constituição da República, como já citado anteriormente; (b) a
responsabilidade no controle de cada setor e hierarquicamente de cada chefia e,
solidariamente, pessoal de cada agente público que exerce cargo ou função no
Município, nos termos do que dispõe a Constituição da República, art. 74, § 1°; (c) a
responsabilidade da Unidade de Controle Interno reside na Coordenação técnica dos
setores, entidades e Poderes, no que se refere à orientação quanto à instituição de
rotinas internas, à observância dos princípios de controle interno, o inter-relacionamento
entre os controles que compõem o sistema, a análise dos controles quanto à relação
custo-benefício e quanto à verificação dos controles instituídos.
02-OBJETIVO

O objetivo deste relatório é descrever os procedimentos acompanhados pelo
Sistema de Controle Interno, das ações do Executivo Municipal, com o intuito de
salvaguardar os ativos e desenvolver a eficiência nas operações, além de verificar a
exatidão e a fidelidade das informações e, de modo geral, obter-se um controle eficiente
sobre todos os aspectos operacionais da entidade, em atendimento à Resolução n.°
1.120/05 do TCM/BA e ao cumprimento dos princípios constitucionais elencados no art.
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37 da CF: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Garantir a
veracidade das informações e relatórios contábeis financeiros e operacionais; Prevenir
erros e irregularidades e, em caso de ocorrência destes, possibilitar descobri-los o mais
rapidamente possível; localizar erros e desperdícios promovendo ao mesmo tempo a
uniformidade e a correção ao registrarem-se as operações, e por fim estimular a
eficiência do pessoal mediante a discussão e acompanhamento que se exerce através
de relatórios.
No exercício financeiro de 2016 os trabalhos da Unidade de controle foram
conduzidos de acordo com o planejamento inicial e atingiram as seguintes atividades:
Dividimos o relatório em cinco tópicos principais que são:
1 - Introdução;
2 - Abordagem do Relatório;
3 - Controles Verificados;
4 - Parecer;
5 - Pronunciamento do Prefeito.
03 - DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA
3.1 - LIVROS CONTÁBEIS

Verificamos que os registros dos livros de controle orçamentário do Diário, do
Razão, do Caixa e da Dívida Ativa são efetuados de maneira informatizada, conforme
determina a Resolução TCM n° 612/02 (Alterada pela Resolução 1330/14) que trata da
matéria.
ACHADOS: Os livros foram conferidos e constatados pelo SCI que estão em
conformidade com a citada resolução e encontram-se arquivados em local apropriado.
3.2 - ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

A autorização legislativa para abertura de créditos adicionais, transposição e
remanejamento encontra-se respaldada na Lei de Diretrizes Orçamentarias n.° 434/2014
e na Lei Orçamentaria Anual n.° 449/2014, que autorizou a abrir créditos adicionais
suplementares até o valor correspondente a 100% (cem por cento) do Orçamento Fiscal
e da Seguridade Social.
Neste exercício foram realizados os seguintes créditos adicionais.
SUPLEMENTAR Página | 6
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12.674.856,56

PREFEITURA

SUPLEMENTAR -IMUPRE

421.684,97

421.684,97

SUPLEMENTAR -SAAE

578.885,00

578.885,00

SUPLEMENTAR CÂMARA
ESPECIAIS
TOTAL DOS CRÉDITOS:

35.119,06
35.119,06
5.955.417,72
19.884.963,31

5.995.417,72
19.884.963,31

Fonte:DRC/2016

Por tanto, conforme a LOA n.° 582/2015 e o Decreto n.° 734/2015, do total de R$
41.559.000,00, constatamos que foram utilizados durante o exercício de 2016, um
montante de R$ 19.884.963,31 o que equivale a 47,84% dos 100% autorizados,
referente a Crédito Adicional Suplementar, de acordo, portanto, com o mandamento
legal, e contabilizados em igual valor, dentro do legalmente autorizado e com recursos
disponíveis.
ACHADOS: Foi constatado pelo SCI que os créditos abertos por essas fontes de
recursos estão dentro do limite estabelecido pela LOA e Lei n° 582/2015.
3.3 Relatórios Resumidos da Execução Orçamentaria e de Gestão Fiscal
Publicidade - Arts. 6° e 7°, da Resolução n° 1.065/05
No que concerne à transparência, verificamos que os Relatórios foram publicados
no Diário Oficial do Município, criado pela Lei Municipal n° 375 de 17/03/2011, podendo
ser acessado através do endereço eletrônico http://www.saofelixdocoribe.ba.qov.br
Confirmamos através do quadro abaixo os relatórios de execução orçamentaria e
de gestão fiscal com as devidas datas de publicação, atendendo os prazos fixados no
art. 52 (RREO) e § 2°, do art. 55 (RGF), da Lei Complementar n° 101/00 LRF:
RRE010 Bimestre/2015

http://www.saofelixdocoribe.ba.qov.br

RREO 2° Bimestre/2015
RREO 3° Bimestre/2015
RREO 4° Bimestre/2015
RREO 5° Bimestre/2015

http://www.saofelixdocoribe.ba.qov.br
http://www.saofeiixdocoribe.ba.qov.br
http://www.saofelixdocoribe.ba.qov.br

RREO 6° Bimestre/2015

http://www.saofelixdocoribe.ba.qov.br

http://www.saofelixdocoribe.ba.qov.br

28/03/2016
30/05/2016
31/07/2016

30/09/2016
28/11/2016
30/01/2017
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http://www.saofelixdocoribe.ba.qov.br
httD://www.saofelixdocoribe.ba.aov.br
httD://www.saofelixdocoribe.ba.qov.br

RGF1°Quadrimestre/2015
RGF2°Quadrimestre/2015
RGF3°Quadrimestre/2015

30/05/2016
30/09/2016
30/01/2017

ACHADOS: Os relatórios foram publicados no site do município dentro dos
prazos estabelecidos, observando o disposto nos arts. 6° e 7°. da Resolução TCM n°
1.065/05 e ao quanto estabelecido no art. 52 (RREO) e § 2°, do art. 55 (RGF), da Lei
Complementar n° 101/00 - LRF.
04 - DO SISTEMA DE PESSOAL (ATIVO E l NATIVO)
Em

relação

à

DESPESA

COM

PESSOAL

CONTRATADO

TEMPORARIAMENTE, no exercício de 2016,registramos o pagamento bruto de R$
918.385,24 (Novecentos e dezoito mil, trezentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro
centavos).
DESPESA COM PESSOAL APOSENTADO, no exercício de 2016, registramos
o pagamento no valor de R$ 11.440,00 (Onze mil e quatrocentos e quarenta reais).
DESPESA COM PENSÕES, no exercício de 2016, registramos o pagamento no
valor de R$ 21.120,00 (Vinte e um mil, cento e vinte reais).

918.385,24

11.440,00

21.120,00

ACHADOS: Foi observado pelo SCI a contratação de pessoal pelo município sem
a prévia realização do concurso público de provas ou de provas e títulos, indo de
encontro ao que dispõe o inciso II, V e IX do Art. 37 da Constituição Federal.
Já está em andamento a realização de dois concursos público no município,
através dos Editais n° 001/16 e 002/16, que irá suprir as suas reais necessidades, sem
que incorpore ao quadro funcional de forma permanente, servidores que dentro de
pouco tempo estarão sem função e onerando desnecessariamente o nosso pequeno
orçamento.
As atividades atinentes aos recursos humanos do Poder Executivo são
desenvolvidas pelo Departamento de Recursos Humanos, unidade integrante da
Secretaria Municipal de Administração. O Setor opera através de sistema informatizado
e com registros individualizados dos servidores, arquivando a documentação em pastas
suspensas, de acordo com o tipo de vínculo e ainda, em ordem alfabética, observando
sempre os atos e data de admissões, cargos ocupados, ou funções exercidas. Os
servidores municipais são constantemente capacitados, com participação, inclusive, em
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seminários, cursos e encontros realizados em outras cidades, com o intuito de aprimorar
o capital intelectual da Prefeitura, contribuindo, assim, para um melhor desenvolvimento
das rotinas administrativas. O setor também acompanha a legalidade e legitimidade dos
gastos com folhas de pagamento, que serão normatizados através da Instrução
Normativa de Pessoal. Ressaltamos que as informações atinentes ao enquadramento
aos limites legais, bem como à remessa dos dados de pessoal, através de sistema
informatizado estão disponíveis no SISTEMA SIGA- (TCM-BA) MÓDULO CAPTURA.
05- DOS BENS PATRIMONIAIS

O controle dos bens patrimoniais da Comuna, a verificação das atividades
inerentes aos mesmos é de responsabilidade, a priori, do Setor de Bens Patrimoniais,
unidade integrante da Secretaria de Administração. Os bens de natureza permanente
são numerados sequencialmente através de fixação de plaquetas de metal e registrados
em sistema informatizado, sendo inventariados anualmente por comissão constituída
para tal finalidade.
O SCI desenvolveu a Instrução Normativa de Património n°005/14, que dispõe
sobre as Normas e Procedimentos a serem observados no registro, controle, inventário
e depreciação de Bens móveis e Imóveis do município de São Félix do Coribe que
orienta todas as secretarias municipais quanto aos procedimentos a serem observados
no que concerne ao controle, guarda e baixas de bens do património municipal, o SCI
passará a fiscalizar a padronização dos seguintes Termos: Termo de Transferência,
Termo de Doação e Termo de Responsabilidade.
5.1 INCORPORAÇÃO DE BENS AO PATRIMÓNIO

Os bens móveis adquiridos no exercício de 2016 em análise foram registrados
contabilmente no Ativo Permanente, com a seguinte evolução patrimonial:
í:[it«

^nNk-OllííOltty"

i* ^»P"ÍWW:!:tí:.

BENS MOVEIS
Veies, e Máquinas/
Equip.

3.155.923,81

2.859.402,00

Móveis

2.507.600,43

278.715,30
4.440,00
296.083,15

Móveis - RPPS
Móveis - FMS
Máqs/Equip.-FMS
Veículos - FMS
Máqs/Equip. -

18.775,06

383.602,17
316.361,85
151.886,00
53.575,25

0,00

249.238,00
0,00

2.859.402,00 6.015.325,81

278.715,30
4.440,00
296.083,15
0,00
249.238,00
0,00

2.786.315,73
23.215,06
684.345,32
316.361,85
401.124,00
53.575,25
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SAAE
Móv. Utens. SAAE
Veículos - SAAE
BENS IMÓVEIS
Bens Imóveis Obras - Prefeitura
Aquisição de
Terrenos
Bens ImóveisObras - SAAE

565.250,02

64.467,17

64.467,17

565.250,02

54.080,00

0,00

0,00

54.080,00

20.001.910,68

4.052.881,13

4.052.881,13 24.054.791,81

0,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

4.346.827,77

97.320,82

97.320,82

4.444.148,59

_____

^^^•KiMmBiiiflKfira

SBBWSMflggfll

Fonte:DRC dezembro/16

Todas as incorporações de bens móveis no período de janeiro a dezembro/16
foram realizadas em total acordo com a legislação, e controlados com os respectivos
números de tombos através de plaquetas padronizadas.
ACHADOS: Os bens estão todos identificados com plaquetas e numerados por
lote em ordem crescente, os quais foram inseridos no SIGA TCM, conforme conferência
em loco pelo SCI junto ao Setor de Património do município.
06. DOS VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS
6.1 - Do Controle da Frota
A Controladoria Municipal estabeleceu os procedimentos para utilização de veículos e
máquinas nas atividades do serviço público municipal, disciplinado através da Instrução
Normativa n° 001/14, que Regulamenta o uso de Veículos no âmbito do Poder Executivo
tornando obrigatória, dentre outras, a remessa mensal ao SCI órgão de controle, do
Mapa Mensal de Veículos - MMV, cuja elaboração compete ao Setor de Frota da
Secretaria de InfraEstrutura. Elaboramos ainda a Instrução Normativa n° 002/14 que
estabeleceu o uso obrigatório do Boletim Mensal de Transporte - BMT, sendo que o
Setor de Transporte do município está empenhado para disseminar o correto
preenchimento dos Boletins Mensais de Transporte - BMT junto aos diversos órgãos do
Poder Executivo, de forma a permitir um melhor controle do uso dos veículos e
máquinas a serviço da Prefeitura. No que tange aos demais mecanismos de controle
relacionados à frota de veículos, a Controladoria vem orientando as Secretarias no
sentido de manterem atualizados os registros individualizados dos equipamentos
utilizados, o que obriga que todas as Secretarias que utilizam veículos do município,
passam a ter um melhor controle da sua correia utilização somente ao interesse do
serviço público municipal.
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6.2 - Das despesas com Combustíveis
O uso e consumo de combustível dos veículos lotados nas Secretarias do
Município, no período de janeiro a dezembro/16, constatamos que houve despesa total
no valor de R$ 910.347,07 (Novecentos e deis mil, trezentos e quarenta e sete reais e
sete centavos), o que equivale a 2,07% da Receita Corrente Líquida que foi de R$
43.818.179,21 apurada no exercício.
Foi estabelecido pela Controladoria um rigoroso controle dos gastos com
combustíveis, através da kilometragem rodadas da frota de veículos, os quais só rodam
exclusivamente em serviço e recolhidos à garagem quando não estão a serviço da
Municipalidade.
Elaboramos também uma Instrução Normativa de n° 001/13, que regulamenta o
uso de veículos oficiais pelos órgãos do Poder Executivo, a qual foi dado ciência a todos
os secretários das pastas, a fim de coibir o uso indevido da frota de veículos do
Município de São Félix do Coribe.

^•J^B^^BBHHWBBHBBH
0201/GABINETE DO PREFEITO
0301 /SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
0401/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CULTURA.ESPORTE E LAZER
0402/FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
0502/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0601/0602/0603/ SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0701/SECRETARIADE
INFRAESTRUTRA
0901/SECRETARIA DE AGRICULTURA E
MEIO AMBIENTE
1301/SECRETARIA MUNICIPAL DA
FAZENDA

^^^^^l|J9^^^^^BmH^^il^^^mB^m^^Bfi^9liH^RBfflEfl^E£^H^5BE^HH^^^^IBI

33.987,94
26.542,01
98.267,46
213.276,64
103.954,32
14.502,148
331.609,12
77.902,23
10.305,17
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^n^^^B^^^^^^^^Hmi!

ACHADOS: As despesas com combustíveis da frota do município no exercício,
em relação ao exercício anterior de 2015 evidenciaram que houve um aumento
substancial, em virtude do aumento da frota de veículos adquiridos no exercício pelo
município, a Controladoria manterá um controle rigoroso no uso dos veículos os quais
são avaliados mensalmente pelo SCI, através do Boletim Mensal de Transportes - BMT.
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Consumo exercício
201 5 -Percentual

Consumo exercício
201 6 -Percentual

526.852,94(1,56%)

910.347,07(2,07%)

Diferença
383.494,13

07. LICITAÇÕES E CONTRATOS

As atas das Comissões de Licitação encontram-se arquivadas dentro dos
respectivos processos licitatórios que geraram as seções.
Evidenciamos que quando obrigatório o contrato é formalizado e elaborado de
acordo com as normas legais, recebendo parecer da Assessoria Jurídica. O resumo dos
contratos e seus aditivos são publicados no mural e no Diário Oficial do Município.
Porém o acompanhamento dos contratos é realizado por cada unidade gestora
especificamente, que observam a vigência e acompanham os pagamentos através de
extrato de fornecedor emitido pelo sistema contábil.
Já foi recomendado à Comissão que observe em regimento próprio a
responsabilidade que possui em relação à verificação dos preços de mercado, ou seja, a
Comissão deve ser cética em relação aos preços encaminhados pelas pesquisas
realizadas nas secretarias. Orientamos também que devem ser acostadas aos
processos todas as pesquisas realizadas a fim de comprovar que a administração está
realizando a melhor compra.
Ainda em relação aos processos licitatórios, salienta-se, que a análise foi
elaborada observando os aspectos formais do certame, ou seja, o cumprimento das
etapas exigidas pelo procedimento (correta publicação, respeito aos prazos,
apresentação de documentos exigidos pelo Edital), ficando a cargo e
responsabilidade da Comissão de Licitação, todos os atos praticados nos
aludidos procedimentos licitatórios, já que a comissão possui legitimidade e
autonomia para desempenhar tal tarefa.
Segue logo abaixo, o resumo do total dos processos licitatórios ocorridos no
período de janeiro a dezembro/16, em questão:

Pregão Presencial
Pregão Eletrônico
Convite
Concorrência
Tomada de Preços

44
11
13
07
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Dispensa
Inexigibilidade
Credenciamento
Chamada Pública

58
51

01

Fonte: Setor de Licitações e Contratos

ACHADOS: Foram observados todos os requisitos legais para aquisição de
produtos ou serviços junto ao município, seguindo os princípios constitucionais, o
disposto na Lei Federal n° 4.320/64 e o disposto na Lei 8.666/93. O Decreto Municipal n°
704 de 15/10/15, que Dispõe sobre a padronização das rotinas e procedimentos
relativos à tramitação de notas fiscais no âmbito das Unidades Administrativas do
município, onde todas as notas são conferidas pelo SCI, a fim de evitar o fracionamento
de licitações.
08. CONVÉNIOS

No exercício de 2016, constatamos que houve transferência de recursos relativos
a convénios, num montante de R$ 1.221.174,76 (Hum milhão e duzentos e vinte e um
mil, cento e setenta e quatro reais e setenta e seis centavos), onde foram observados os
prazos para as devidas prestações de contas dos mesmos pelo setor competente do
município.
." >Mf$&SRXtè
TC-FNDE/PACII
11373/2014

N° 81 7045/201 5

N°1 1418700/1 140-01
TC/MS ATENÇÃO
BÁSICA

N°

Construção de
02 quadras
esportivas
escolares
Aquisição de
Máquinas e
Implementos
Agrícolas
Aquisição de
Equipamentos e
Material
Permanente
p/unidade de
Atenção
especializada em
Saúde
Pavimentação

Ministério da
Educação/FNDE/MEC

279.645,00

Ministério da
agricultura, Pecuária
e Abastecimento

150.000,00

Miistério da
saúde/emenda
parlamentar

300.000,00

CONDER/BA

105.000,00
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225/2014/Conder/Diraf asfáltica em TSD
na sede
CODEVASF
Pavimentação
N° 802621/2014
em TSD na
localidade
Entroncamento
Festejos Juninos BAHIATURSA
Bahiatursa
N°1 1373/2014 PAC2 Construção de
FNDE/ME
TC
02 quadras
esportivas na
sede
TOTAL:

285.000,00

30.000,00
71.529,76

1.221.174,76

ACHADOS: O SCI constatou que os recursos foram mantidos em contas específicas,
onde foram observados os prazos para as devidas prestação de contas junto aos
órgãos concedentes.
09. DAS OBRAS PÚBLICAS

No exercício de 2016, o Sistema de Controle Interno verificou os registros das
obras do município no sistema SIGA, bem como os cadastros de fornecedores de
materiais, equipamentos, serviços destinados às obras, licitações, e nestas, a presença
do projeto básico, executivo e boletim de medição para realização dos pagamentos, o
qual ficou evidenciado que foram pagos R$ 4.052.881,13 (Quatro milhões, cinquenta e
dois mil oitocentos e oitenta e um reais e treze centavos), relativo a obras de construção
no município, conforme planilha:

^EWí:S^^W&0IISfef^^^?^* '*": ;:C^VLBBÇ6aNO?EXERCICIO/«6^
Construção de passagem de pedestre
elevada na Avenida Luiz Eduardo
Magalhães e Terezinha Cardoso na sede,
conforme contrato n° 175A/14.
Construção das quadras cobertas
c/vesíiário nas escolas Leônidas de Araújo
Castro, na sede conforme contrato n°
219/13- TC PAC2 04176/13 FNDE/MEC.
Obras de pavimentação em
paralelepípedo de logradouros públicos na
sede, conforme contrato n° 164/14.
Obras de Engenharia elétrica e civil para
realização da iluminação ornamental das

21.631,93

204.277,58

417.517,35

155.051,62
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Avenidas Luiz Eduardo Magalhães e
Ernesto Geisel na sede, conforme contrato

n°099C/14.
Obras de construção da Quadra coberta
com vestiário na escola Rosilda Coelho
Freire, na sede do município conforme
contrato n° 219/13 do Convénio n°
04176/13-FNDE/MEC-PAC2
Construção do muro de arrimo na ponte
da estrada vicinal da localidade de
Alagoinhas, meio rural do município,
conforme contrato n° 175A/14.
Obras de construção da escola do Ensino
Básico Rosilda Coelho Freire na sede do
município, conforme contrato n° 175A/14.
Construção de boca de lobo na estrada
vicinal da localidade de Coqueiro do
Caracol, meio rural do município,
conforme contrato n° 175A/14.
Manilhas de concreto, canaletas, blocos
de coluna, tampa de bueiro e areia lavada
para uso nas obras de drenagem de
águas pluviais das ruas Renata Borges e
Giliard Nogueira na sede do município,
conforme contrato n° 220A/15
Manilhas de concreto 1x60 e material de
construção para serem utilizadas no
esgotamento de águas pluviais e caixa
seca do bueiro de águas pluviais da Rua
Renata Borges e Giliard Nogueira, na
sede do município conforme contrato n°
158A/15.
Obras de construção de banheiros na
Praça António Carlos Magalhães, na sede,
conforme contrato n° 175A/14.
Construção do muro de arrimo em pedra
nas estradas vicinais das localidades de
Cacimbinha, Caracol, Riacho do Nado e
Mangueira, no Meio Rural do município,
conforme contrato n°175A/14.
Obras de pavimentação do canteiro

325.096,30

3.249,29

237.729,62
3.293,40

12.833,00

4.057,50

24.472,63
9.829,10

68.596,31
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central da Avenida Ernesto Geisel e parte
da Avenida Luiz Eduardo Magalhães,
conforme contrato n° 142/13
Obras de pavimentação em TSD nos
logradouros públicos da sede, conforme
contrato n° 222/13.
Projeto Estrutural da área de lazer e
diretoria da escola do ensino básico
Rosilda Coelho Freire na sede do
município, conforme nota fiscal n° 14.
Obras de pavimentação asfáltica nos
logradouros públicos do Bairro Agnelo
Braga, conforme Convénio CONDER n°
225/14 e contrato n° 143/14.
Materiais de construção para uso na obra
da escola Rosilda Coelho Freire na sede
do município, conforme contratos n°s
116°/15/,158A/15/e220A/15.
Obras de construção de 02 Postos de
Saúde Porte l UBS na sede.conforme
Termo de Repasse

5.285,52

2.105,26

105.000,00

201.545,55

78.294,68

n°11418700113002/11418700113003-MS
Contrato n° 216/13.

Obras de construção de 01 Posto de
Saúde Porte l UBS na localidade de
Entroncamento de Porto Novo, Meio
Rural, conforme contrato n° 217/13-Termo
de Repasse/MS.
Obras de reconstrução, reforma e
conservação de 35 casas populares na
localidade de Tabuleiro, Meio Rural,
conforme contrato n° 210/09 Convénio
FUNASA.
Obras de readequação do Prédio da
Algodoeira para funcionamento de órgãos
municipais, conforme contrato n° 051/15.
Material para construção do anexo do
CMEl Centro Municipal de Ensino Infantil
Bela Vista na sede do município, conforme
contrato n°158A/15.
Aquisição de vidros fume canelado para

48.620,54

10.889,54

126.224,71

80.380,04

4.253,10
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portas e outros da reforma e conservação
das escolas da sede e meio rural,
conforme contrato n° 212/14.
Obras de construção de 05 salas anexo ao
CMEI Centro Municipal de Ensino Infantil
Bela Vista tipo B na sede do município,
conforme contrato n° 175A/14.
Construção do muro de arrimo e
colocação de alambrado na escola Agnelo
Braga, sede do município, conforme
contrato n°175A/14.
Manilhas para construção de bueiros da
ponte das estradas vicinais das localidade
de Serra Pintada, Riacho Grande e
Mozondó, meio rural do município.
Aquisição de ferragens para uso na
construção de alambrados da escola
Rosilda Coelho Freire na sede.
Obras de construção de calçadas na Rua
Arnóbio Passos e Joana Angélica na sede,
conforme contrato n° 175A/14.
Aquisição de 23m3 de areia lavada para
uso na construção de calçadas de ruas na
sede, conforme contrato n° 220A/15.
Aquisição de blocos de concreto e material
para construção do muro, manutenção e
ampliação da escola Agnelo Braga na
sede do município, conforme contrato n°
158A/15.
Obras de construção da Praça 14 de Maio
no Bairro Bela Vista, conforme contrato n°
158A/15.
Material para construção de fossa séptica
e muro da escola Rosilda Coelho Freire na
sede do município, conforme NF-097.
Aquisição de portas em alumínio fosco
para uso nos banheiros da obra de
readequação do prédio da algodoeira para
funcionamento de órgãos públicos.
Serviços de engenharia para construção
do banheiro público da Praça do Forró na

102.284,78

18.601,09

14.040,00

300,00

5.733,36

2.400,00
3.232,68

117.874,12

7,120,00
3.780,00

3.290,00
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sede do município.
Obras de construção de 04 salas de aula e
banheiros na escola Eugênio Lira, meio
rural, conforme contrato n° 175A/14.
Obras de construção do muro de arrimo
da escola do ensino básico Agnelo da
Silva Braga.conforme contrato n°114B/15.
Obras de execução de passeio e muro de
arrimo da unidade escolar Rosilda Coelho
Freire sede, conforme contrato n°1 14B/15
Obras de manutenção e conservação da
escola Zenóbio Pereira Valverde, meio
rural, conforme contrato n° 175A/14.
Confecção de basculantes e caixa dágua
para obra de construção da escola Rosilda
Coelho Freire na sede.
Confecção de portas tubulares e
basculantes para uso na ampliação do
CMEI Centro Municipal de Ensino Infantil
Bela Vista na sede.
Material para construção de salas de aula
na escola Eugênio Lira, meio rural,
conforme contrato n° 158A/15.
Material para construção dos banheiros
públicos da Praça ACM na sede do
município, conforme contrato n° 158A/15.
Aquisição de postes reto e suporte para 04
luminárias na instalação de câmeras de
monitoramento na sede do município.
Obras de reparação de calçadas,
manutenção e pavimentação em
paralelepípedo de logradouros públicos na
sede, conforme contrato n°1 14B/15.
Obras de pavimentação asfáltica em TSD
de logradouros públicos na sede do
município, conforme contrato n° 165/14.
Obras de construção da Quadra de
Esportes do Bairro Bela Vista na sede do
município, conforme contrato n° 175A/14.
Obras de pavimentação com
assentamento de paralelepípedo e guias

87.710,43

17.410,80

24.222,00

2.107,85

10.976,00

10.529,50

40.447,25

22.290,00

4.832,52

46.921,23

154.068,48

17.149,42

59.141,09
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de trechos dos logradouros públicos no
Bairro Agnelo Braga, na sede, conforme
contrato n° 133/11 - Convénio
n°2649037190796/11-MI/CAIXA.
Obras de aplicação de massa corrida,
fundo selador e escoramento de laje pré
moldada em 05 salas, anexo do CMEI
Centro Municipal de Ensino Infantil Bela
Vista na sede cfe contrato n° 114B/15.
Extração de 100milheiros de
paralalepípedo 12x20cm para obras de
pavimentação de logradouros públicos nos
bairros Agnelo Braga e Bela Vista, na
sede, conforme contrato n°238A/15.
Instalação de 20 braços com luminárias
nos postes de iluminação pública do meio
rural deste município.
Serviços de engenharia de eficientização
da iluminação pública na sede do
município, conforme contrato n° 129/14.
Obras de manutenção e reparação de
ruas na sede do município, conforme
contrato n° 164/14 2° termo aditivo.
Obras de execução do muro de arrimo na
Rua Renata Borges, sede do município,
conforme contrato n° 164/14 2° termo.
Obras de instalação, manutenção,
adaptação e configuração dos
equipamentos semafóricos com
ferramentas, caminhão guincho e mão de
obra, conforme contrato n° 091/15.
Obras de construção de uma Piscina Semi
Olímpica na escola Rosilda Coelho Freire,
conforme contrato n° 265/15.
Material para construção da passagem
elevada de pedestres na Avenida Luis
Eduardo Magalhães, na sede do
município, conforme contrato n° 158A/15.
Aquisição de materiais de construção para
uso na instalação dos semafóricos da
Avenida Luis Eduardo Magalhães, sede,

9.044,02

28.000,00

780,00

3.000,00
7.000,00

5.711,20

13.050,00

312.530,03

11.808,25

1.751,20
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conforme contrato n° 158A/15.
Material para construção de calçadas de
logradouros públicos de ruas na sede do
município, conforme contrato n° 158A/15

13.179,30

FONTE: DCR 2016

ACHADOS: Todas as incorporações de bens no exercício de 2016 foram registradas
contabilmente no Ativo Permanente, realizadas em total acordo com a legislação,
não havendo necessidade de nenhuma recomendação por parte do SCI.
10. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

O Município não firmou nenhuma operação de crédito no exercício de 2016,
contudo o SCI implantará a Instrução Normativa para que sejam observados todos os
procedimentos no que concerne à contratação de operação de Crédito, e uma
padronização do controle de todos os empréstimos tomados pelo município a fim de ter
evidenciado os prazos, valores e amortização efetuada.
11. DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO
11.1. DÍVIDA FLUTUANTE
11.1.1 RESTOS A PAGAR

As inscrições em Restos a Pagar e as demais formas de financiamento ou
assunção de compromissos junto a terceiros, foram escrituradas de modo a evidenciar o
montante e a variação da dívida pública do período, detalhando a natureza e o tipo de
credor, atendendo ao disposto no art. 50, Inciso V, da LRF. No exercício de 2016
registramos os seguintes valores em Restos a Pagar: R$ 5.722.643,01 mais R$
302.254,28 do exercício anterior em RP Processado da Prefeitura e de R$ 2.921.904,49
e Não Processado R$ 2.800.331,16 do Saae processado R$ 407,36 do exercício,
perfazendo um total de R$ 6.024.897,29 inscritos em Restos a Pagar no exercício.

302.254,28

5.722.643,01

0,00

407,36 6.024.897,29
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ACHADOS: Da análise do Balanço Patrimonial, ficou evidenciado que há saldo
suficiente para cobrir as despesas compromissadas a pagar no exercício financeiro em
axame.
11.1.2 DÍVIDA FUNDADA
Referente a Dívida Fundada inscrita em Dezembro/15 no valor total de R$
1.176.729,28 (Hum milhão cento e setenta e seis mil, setecentos e vinte e nove reais e
vinte e oito centavos), os quais estão devidamente amparados por lei, foram pagos até o
mês mês de Dezembro/16 um montante de R$ 641.214,21 (Seiscentos e quarenta e um
mil, duzentos e quatorze reais e vinte e um centavos), referente a Dívida Fundada,
restando um saldo a pagar de R$ 630.533,46 (Seiscentos e trinta mil, quinhentos e trinta
e treis reais e quarenta e seis centavos). O quadro abaixo demonstra a evolução da
Dívida Fundada, no qual se pode observar o esforço da administração em reduzir a
dívida fundada de forma gradativa.
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0,00

0,00

0,00

0,06

0,00

0,00

0,00

41.471,89

0,00

177.413,65

177.413,65

(54.810,45)

81.000,49

0,00

90.842,84

90.842,84

(9.842,35)

151.315,11

0,00

75.445,76

75.445,76

75.869,35

191.641,18

0,00

113.988,50

0,00

77.652,68

683.715,74

0,00

183.526,46

183.523,46

500.192,28

1.271.747,67

0,00

641.214,21

641.214,21

630.533,46

31209972/369322410/41
0935867/410935875/603
849512/371297583/4265
55031 MP-589.

INSS PARC. N°
457166860/45716687-8
IMUPRE- Parc001/12 e
02528/13.
Precatórios
Anterior/2009.
PASEP PARC. N°
10540720.850/14-88
TOTAL:
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12. ADIANTAMENTOS

No exercício de 2016, O SCI constatou que não foi concedido nenhum
adiantamento a servidores.
13. DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES.

No exercício de 2016, houve subvenções. Salientamos que está sendo elaborada
pelo SCI, a Instrução Normativa que regulamentará as concessões de doaçõesj
subvenções, auxílios e contribuições bem como da suas prestações de contas junto ao
município de São Félix do Coribe.
O SCI constatou que no exercício de 2016 houve pagamento referente a
Subvenção/OSCIPeatéomêsjáforam pagos um montante de R$83.553,18 (Oitenta e
treis mil quinhentos e cinquenta e treis reais e dezoito centavos), conforme Termo de
Parceria n° 001/2016, junto ao Instituto Chapada de Educação e Pesquisa, destinado a
contribuir para a melhoria da aprendizagem de alunos da Educação Infantil e do Ensino
Fundamental, a partir da formação continuada, aliada à mobilização política, em
territórios colaborativos pela educação, que se realizará por meio do estabelecimento do
vínculo de parceria entre os PARCEIROS através da: Formação presencial de
professores, coordenadores pedagógicos e diretores escolares da Educação Infantil;
Formação presencial de professores, coordenadores pedagógicos e diretores escolares
do Ensino Fundamental l, com ênfase em Língua Portuguesa; Formação presencial de
diretores pedagógicos e supervisores técnicos (equipe técnica municipal de educação);
Formação de Formadores regionais e Formação em mobilização social pela educação
de membros da CAAFE - Comissão de Avaliação das Ações do Fórum de Educação.
Autorizada pela Lei Municipal n° 554 de 20 de Março de 2015. O Setor de Controle
Interno regulará as doações, subvenções, auxílios e contribuições através de Instrução
Normativa, onde disciplinará a concessão e prestação de contas das mesmas.
Pagamento referente Subvenção/OSCIP - Exercício 2016
LIJ. / - • • • -.- -'• ••.ti*'»-**»'?. »!'-*!!-;-:
VK8&ír~*'!fâ:l£''s\' ****'-í * fr*** >, L r
^M^5#Gredor *^
'Valor Trarisferidò;.t !K Valor Transferido!
1

H

-y

.^v^wí.víji •• i'í3^L"*^'

311 (Fevereiro/16)

892 (Março/1 6)

1366 (abril/16)

*

Instituto Chapada
de Educação e
Pesquisa
Instituto Chapada
de Educação e
Pesquisa
Instituto Chapada
de Educação e
Pesquisa

>&•

'^

i*

í ••ii-V^Í

«•'-.'.

R'ttíFlfí'.';<-;'^1'-'"i'°

^atéome^RiW-

9.024,96

9.024,96

8.184,13

17.209,09

8.798,97

26.008,06
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1880(maio-16)
2511 (Junho-16)
2991 (Julho-16)
Setembro/16 1a par

Instituto Chapada

Instituto Chapada
Instituto Chapada
Instituto chapada

Novembro/16 2a pá

Instituto Chapada
Novembro/1 6 3apar Instituto Chapada
•
Total: R$

4.990,20
1.906,00
1.533,71
18.932,76
18.945,00
11.237,45

•

30.998,26
32.904,26
34.437,97
53.370,73
72.31573
83.553,18
83.553,18

14. DA DIVIDA ATIVA

14.1 Cobranças de Crédito em Dívida Ativa
No orçamento de 2016, foi previsto uma arrecadação de R$ 156.889,58
correspondente à recuperação de dívida ativa. A Secretaria Municipal da Fazenda do
município mobilizou toda a sua equipe, no sentido de recuperar os créditos da dívida
ativa, através de anúncios em carro de som e correspondências enviadas aos
contribuintes dando descontos nas correções e juros para todos aqueles com dívida com
o município. Diante das medidas tomadas conseguimos recuperar um montante total de
R$ 95.027,58 o que equivale a um percentual de 60,56% superando todas as nossas
expectivativas de arrecadação da dívida ativa prevista para o exercício.
Ao analisar o demonstrativo de receita, verificou-se que a recuperação de
créditos é fruto da política adotada pela Secretaria Municipal da Fazenda do município.
O SCI solicitou um levantamento junto ao setor tributário e jurídico do Município
das ações judiciais propostas no período, com a finalidade de garantir a continuidade da
recuperação de créditos fiscais. Com intuito de melhorar a arrecadação, a Controladoria
do município, continuará fazendo um acompanhamento permanente junto ao setor
tributário, questionando e sugerindo ações corretivas, se for o caso, e mais eficientes no
sentido não só da melhoria de arrecadação dos tributos de responsabilidade do
município, como também na fiscalização, objetivando evitar possíveis evasões
financeiras como sonegações e fraudes que atentem quanto aos cofres públicos.
Ressaltamos que o município tomou todas as medidas necessárias para recuperação
dos créditos em dívida ativa, através de ações de execução fiscal, na vara única da
Fazenda Pública da Comarca de Santa Maria da Vitória, assegurando assim a sua
efeíividade das ações de cobranças propostas pelo município.
15. DESPESA PÚBLICA
15.1 DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E PAGAS
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No exercício de 2016, constatamos um montante de Despesa Orçamentaria
Empenhada no valor de R$ 42.334.852,02 e de Despesas Pagas no valor total de R$
36.612.209,01 restando um Saldo a Pagar no valor de R$ 5722.643,01

201
1301

301
9999
601/2/
03/04

701
401/02
/03
801

502

901
1101
1502
1001

Gabinete do Prefeito
Secretaria da Fazenda
Secretaria de Administração
Reserva de Contingência
Secretaria de Bem Estar e
Desenvolvimento Social
Secretaria de Obras e
Serviços Urbanos
Secretaria de Educação
Cultura, Esporte e Lazer
Secretaria da Indústria,
Comércio e Turismo
Secretaria de Saúde
Secretaria de Agricultura e
Desenvolvimento Económico
IMUPRE

Secretaria Mun de Meio
Ambiente e Rec. Naturais
SAAE

1.031.549,47
0,00

0,00

281,77
116,73
25.486,02
0,00

824.226,59

823.950,93

275,66

5.910.504,90
18.758.469,92

5.877.934,28

32.570,62
5.465.149,25

824.694,32
2.461.754,96

1.031.267,70
824.577,59
2.436.268,94

13.293.320,67

77.793,33
7.962.205,07

0,00
187.099,28

47.975,46

1.187.132,18
908.476,40
46.712,30

9.993,16
0,00
1.263,16

2.111.201,15

2.110.793,79

407,36

77.793,33
8.149.304,35
1.197.125,34
908.476,40

Este quadro demonstra que a despesa empenhada no período de janeiro a
dezembro/16, em análise, foi menor que a receita realizada no montante de R$
42.334.852,02 conforme demonstrativo de receita e despesa orçamentaria,
demonstrando assim que a administração está atenta para a correta e responsável
utilização dos recursos públicos.
15.2 DAS COMPRAS

A implantação do Manual de Normas e Procedimentos, publicado pela União em
02/01/06, esclarece que a Administração Pública deve buscar padronizar seus
procedimentos de compras.
As necessidades desta gestão, para efeito de aquisição, têm sido planejadas e
encaminhadas ao setor competente pelas compras, de forma a reunir em um único
processo as despesas.
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O SCI normalizou que todos os processos devam passar pela Controladoria para
uma análise prévia, buscando garantir o enquadramento adequado das contratações,
evitado o fracionamento de licitação.
15.3 RETENÇÕES DE
PREVIDENCIÁRIAS, ETC.

INSS,

ISS,

IRRF,

CAUÇÃO,

CONTRIBUIÇÕES

Verificamos que as ordens de pagamento registram todas as retenções exigidas
por contrato ou lei. As retenções foram registradas contabilmente de forma
individualizada em contas específicas, no fluxo orçamentado e extra-orçamentário de
acordo com sua natureza.
15.4 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

No exercício de 2016, constatamos que foram pagos um montante de R$
3.834.6556,54 de despesas extra-orçamentárias.
A Prefeitura tem buscado efetuar os pagamentos de retenções e consignações
de forma tempestiva, sob análise do SCI.

15.5 CONTROLES DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

A Concessão de Diárias está respaldada por Lei Municipal n° 402 de 08 de Abril
de 2013, e foi normatizada através de Instrução Normativa n° 004/14 elaborada pelo
controle interno, que orienta todas as secretarias municipais quanto aos procedimentos
a serem observados no que concerne a concessão de diárias.
No exercício de 2016, a administração concedeu diárias no montante de R$
260.730,00 (Duzentos e sessenta mil e setecentos e trinta reais).

0201/Gabinete do Prefeito
0301/Secretaria de Adm e Finanças
Q401,04Q2/ Secretaria de Educação
0403/Secretaria de Cultura, Esporte Lazer

0502/Fundo Municipal de Saúde
0601,0602,0603/Secretaria de D. Social
0701/Secretaria de Infraestrutura
0801/Secretaria da Ind Com e Turismo
0901/Secretaria de Agric. e Meio Ambiente

63.260,00
50.640,00

31.400,00
0,00

67,815,00
19.735,00
14.490,00
360,00
12.870,00
Página 25

Documento Assinado Digitalmente por: MOACIR PIMENTA MONTENEGRO, ALMIR RODRIGUES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2abd3b88-3c4e-4e6e-837f-bb9ba69425e3

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE
Av. Luis Eduardo Magalhães, s/n - Centro - CEP: 47.665-000

1301/Secretaria Municipal da Fazenda
1502/Fundo Municipal de Meio Ambiente

60,00
0,00

15.6 EQUILÍBRIO FINANCEIRO

Na análise do saldo financeiro do Poder Executivo no exercício de 2016,
constatou-se no passivo da Prefeitura a existência do registro das despesas
empenhadas no valor total de R$ 42.334.852,02 e liquidadas no valor de R$
36.612.209,01 o que demonstra o equilíbrio das contas públicas pelo gestor, conforme o
disposto no §1° do art. 1° da LRF.
16. DA RECEITA ORÇAMENTARIA
16.1 LANÇAMENTOS DE TRIBUTOS

O lançamento das receitas ocorreu de forma regular e tempestiva e em
atendimento ao Manual das Receitas da Secretaria do Tesouro Nacional, e ao novo
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP, não havendo recomendações por
parte do SCI.
16.2 ARRECADAÇÕES DAS RECEITAS

Os documentos de receitas no período de janeiro a dezembro de 2016
apresentaram as informações mínimas exigidas e estão arquivadas em boa ordem, e
enviadas à 25a Inspetoria Regional de Santa Maria da Vitória, anexados a prestação de
contas mensais.
Foi previsto uma receita anual de R$ 41.559.000,00 sendo fixada uma despesa
com idêntico valor.
No exercício de 2016, contabilizou-se uma arrecadação total de R$
46.088.318,63 a 110,89% à sua previsão.
16.2.1 RECEITA ORÇAMENTARIA

No exercício de 2016, registramos a Receita Orçamentaria do município,
conforme demonstrado no quadro a seguir:

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária
Receita de Contribuições

2.265.349,00

745.595,63
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Receita Patrimonial
Receita de Serviços
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
Receita Intra-Qrçamentária Corrente

1.743.175,67
2.247.675,12
40.755.597,18
254.285,20

613.760,84

RECEITAS DE CAPITAL

Operações de Crédito
Alienações de Bens
Transferências de Capital

0,00
0,00
1.191.174,76
(3.728.294,77)

REDUTOR/FUNDEB (-)

16.3 EVOLUÇÃO DA RECEITA

2016

41.559.000,00

100%

46.088.318,63
110,89%

16.4 DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS

Constatamos que no exercício de 2016, o Poder Executivo, não realizou
nenhuma alienação de Bens Móveis.
16.5 DISPONIBILIDADES DE CAIXA

As disponibilidades de caixa estão sendo aplicadas no mercado financeiro com
observância à vinculação, tal como demonstra o quadro seguir:

Arrecadação CIP Coeiba
0,00
Bancos Conta Movimento
489.811,61
Bancos Cta Vinculados
75.639,88
Bancos Cta Movimento Tesouro - Aplicação
0,00
Bancos Cta Vinculado Aplicação
13.547.345,08
Bancos Conta Fundos
Especiais
6.198.146,77
Bancos Conta FMS
253.700,44
TOTAL:

20.564.643,78
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16.6 RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

As retenções obrigatórias em pagamentos efetuados a fornecedores estão sendo
realizadas, conforme demonstrativo da receita extra-orçamentária enviado mensalmente
à 25a IRCE de Santa Maria da Vitória.
Tal informação tem sido acompanhada cotidianamente pela Controladoria,
quando da análise por amostragem dos documentos de receitas.
Verifica-se que os recursos estão sendo objeto de registros contábeis
individualizados e mantidos em contas bancárias específicas.
17. DA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS
17.1 DUODÉCIMO TRANSFERIDO - art. 29-A da C.F.

A Prefeitura, através da sua Tesouraria, transferiu no período de janeiro a
dezembro/15 para a Conta da Câmara Municipal, um montante no valor de R$
1.215.691,08 (Hum milhão duzentos e quinze mil e seiscentos e noventa e um reais e
oito centavos), relativo ao Duodécimo exercício de 2016, cumprindo assim a sua
obrigação legal. A população do município estimada pelo censo de 2013 ficou em
15.443 habitantes.

JANEIRO/16
FEVEREIRO/16
MARÇO/16
ABRIL/16
MAIO/16
JUNHO/16
JULHO/16
AGOSTO/16
SETEMBRO/16
OUTUBRO/16
NOVEMBRO/16
DEZEMBRO/16
TOTAL:

107.826,60
107.826,60
107.826,60
107.826,60
107.826,60
107.826,60
107.826,60
107.826,60
107.826,60
107.826,60
107.826,60
107,826,60
1.293.919,20

101.307,59
101.307,59
114.345,60
107.826,60
107.826,60
107.826,60
107.826,60
107.826,60
107.826,60
107.826,60
107.826,60
114.345,61
1.293.919,19

(6.519,01)
(6.519,01)
6.519,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(+) 6.519,01
0,01

17.2 LIMITE DE PESSOAL
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Apresentamos a seguir o comportamento das despesas com pessoal do Poder
Executivo no exercício de 2016, em atendimento ao artigo 55, inciso l, alínea "a" da Lei
de responsabilidade Fiscal - LRF

Pessoal Ativo
Pessoal Inativo Pensionista
Pessoal - SAAE
Pessoal-IMUPRE
Outras Desp. c/Pessoal-Servs.Terc.
(-) Despesas não computadas
Insumos -40%.
Total das Despesas com Pessoal
RCL

14.148.949,02
34.320,00
914.390,59
43.943,18
5.557.537,48
(2.223.014,99)
18.476.125,28
43.818.179,21

14.148.949,02
34.320,00
914.390,59
43.943,18
5.557.537,48

14.148.949,02
34.320,00
914.390,59
43.943,18

(2.223.014.99)
18.476.125,28
43.818.179,21

(2.223.014,99)
18.476.125,28
43.818.179,21

5.557.537,48

Diante do quadro se verifica que as despesas com pessoal do Poder Executivo
apuradas pela UCI, alcançou no exercício de 2016, um percentual de 42,16%, da
Receita Corrente Líquida apurada pelo SIGA/TCM. A Receita Corrente do mês + os 11
Meses anteriores foi de R$ 43.818.179,21 (calculada pelo SIGA).
17.3 Do Limite de Endividamento
A RCL nos últimos12 meses ficou em R$ 43.818.179,21, apurada de acordo com
o estabelecido na Resolução do Senado Federal n.° 40/2001,
17.4 CONTROLES DE GASTOS MÍNIMOS COM SAÚDE - art 77 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias

Apresentamos no quadro abaixo o demonstrativo da base de cálculo e da
aplicação de recursos próprios com gastos em ações e serviços públicos de saúde no
exercício de 2016, em atendimento ao disposto no artigo 198 da Constituição Federal,
combinado com o artigo 77 do ADCT.

Total da arrecadação que incidem para os 15%

21.501.030,46

21.501.030,46
3.225.154,52

Total a ser aplicado em Saúde

3.225.154,52
3.359.958,05

Total gasto em saúde - Recursos Próprios

3.359.958,05
Página 29

Documento Assinado Digitalmente por: MOACIR PIMENTA MONTENEGRO, ALMIR RODRIGUES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2abd3b88-3c4e-4e6e-837f-bb9ba69425e3

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE
Av. Luís Eduardo Magalhães, s/n - Centro - CEP: 47.665-000

O SCI identificou a aplicação de 15,62% do produto da arrecadação dos impostos
a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, l, alínea b e §
3°, da Constituição Federal, em gastos com Serviços Públicos de Saúde, atendendo
assim "no exercício de 2015" ao disposto no artigo 7° da Lei Complementar 141/12.
17.5 CONTROLES DE GASTOS MÍNIMOS COM EDUCAÇÃO - artigo 212 da CF e
FUNDEB - Lei Federal n° 11.494/07

Com relação à aplicação de recursos com a manutenção e desenvolvimento do
Ensino Fundamental, no exercício de 2016 foi apurado por este SCI a aplicação de
25,60% em educação básica, cumprindo assim ao disposto no Art. 212 da Constituição
Federal e no Art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Constatamos a aplicação de 65,31% dos recursos oriundos do FUNDEB, em
gastos com a remuneração dos profissionais do magistério no exercício, cumprindo
assim o estabelecido no art. 22 da Lei Federal n° 11.494/07, que instituiu o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais
de Educação - FUNDEB, conforme demonstrado no quadro abaixo:

lEa
Manutenção FUNDEB 60%
Manutenção FUNDEB 40%

Manutenção Educação 25%

5.908.806,78
3.939.204,50
5.375.257,58

6.431.873,61
3.489.349,52
5.505.970,24

65,31%
35,43%
25,60%

18. DA GESTÃO GOVERNAMENTAL
18.1 DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

Cientes de que o alicerce e ponto de partida para qualquer Gestão é o processo
de planejamento. A ação planejada na Administração Pública tem como premissa a
execução de planos previamente traçados, orientados pelos anseios e necessidades da
população, reduzindo assim os riscos e otimizando os recursos do Município.
A Constituição de 1988, em seu art. 165, caput, reforça as atribuições do
planejamento e de execução dos gastos públicos, preconizado através de lei de
iniciativa do Poder Executivo, a elaboração do Plano Plurianual - PPA, a Lei de
Diretrizes Orçamentarias - LDO e a Lei Orçamentaria Anual - LOA, os quais passarão a
ser objeto de efetivo acompanhamento da gestão, servindo de subsídios para tomadas
de decisões e de avaliações periódicas por parte do Gestor.
A elaboração e a execução dos orçamentos públicos, conforme disciplinado nos
artigos 165 a 169 da Constituição da República, são embasados em três normas
interdependentes, de fundamental importância para o processo de planejamento
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governamental, são eles: o Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentarias LDO e a Lei Orçamentaria Anual - LOA. A Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei
Complementar n.° 101/00, aprimorou e reforçou tais instrumentos, destacando a
prioridade conferida aos controles e à transparência, esta, a mais ampla possível, como
divulgação dos Relatórios nela previstos, inclusive por meio eletrônico de acesso ao
público.
O Plano Plurianual - PPA, contemplado na Carta Magna, no art. 165, inciso l, é o
planejamento estratégico das ações governamentais. Com duração de quatro anos, nele
foi estabelecida de forma regionalizada, levando-se em consideração as particularidades
e os potenciais do nosso município, a proposição de programas e ações, para as
despesas de capital e outras delas decorrentes, bem como para os programas de
duração continuada, vigente para o quadriénio 2014/2017, foi aprovado pela Lei
Municipal n°. 418, de 29 de novembro de 2013, publicada no mural desta prefeitura e no
site:
http://www.saofelixdocoribe.ba.qov.br
A Lei de Diretrizes Orçamentarias - LDO Integra o projeto da LDO, o anexo de
Metas Fiscais, em que são estabelecidas metas anuais, em valores correntes e
constantes, relativas a receitas e despesas, resultado nominal e primário e montante da
dívida pública, além da evolução do património líquido, em cumprimento ao art. 4° §§ 1°
e 2° da LRF, bem como o anexo de Risco Fiscal, que demonstra os passivos
contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as
providências a serem tomadas, caso se concretizem, como determina o § 3°, do art. 4°
da Lei n° 101/00.
Guardando conformidade com o Plano Plurianual, orienta a elaboração do
orçamento, regulamenta o ritmo da realização das metas e deve conter, por imposição
dos §1° e §3° do art. 4° da LRF, anexos relativos a Metas e Riscos Fiscais. Aprovada em
27 de agosto de 2015, sob o n.° 576, foi publicada no mural desta prefeitura e no site:
http://www.saofelixdocoribe.ba.gQv.br
Previsão de Receita Para o Exercício de 2016, com a metodologia, memória de
cálculo e fatores capazes de influenciar na arrecadação municipal, publicada em 29 de
novembro de 2013, no mural desta prefeitura e no site:
http://www.saofelixdQcoribe.ba.gov.br
Foram observadas as metas, objetivos e prioridades definidos no PPA e LDO, na
elaboração da Lei Orçamentaria Anual - LOA, que traduz as expectativas técnicas de
realização da receita fixada e da despesa autorizada para o exercício, obedecendo aos
princípios da unidade, universalidade e anuidade. O orçamento para 2016, aprovado
pela Lei n.° 582, de 07 de dezembro de 2015, estima a Receita e fixa a Despesa do
município de São Félix do Coribe no valor de R$ 41.559.000,00 (Quarenta e um milhões,
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quinhentos e cinquenta e nove reais), compreendendo o Orçamento Fiscal e da
Seguridade Social, respectivamente, nos valores de R$ 28.082.267,79 (Vinte e oito
milhões, oitenta e dois mil e duzentos e sessenta e sete reais e setenta e nove
centavos); e R$ 8.924.852,21 (Oito milhões, novecentos e vinte e quatro mil e oitocentos
e cinquenta e dois reais e vinte e um centavos), da Seguridade Social, publicada no
mural desta prefeitura e no site: http://www.saofeiixdocoribe.ba.qov.br
A LOA de 2016 em seu art. 6° autorizou o Poder Executivo, respeitadas as
demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei n°. 4.320/64, a abrir créditos
adicionais suplementares até o valor correspondente a 100% (cem por cento) dos
Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que
excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos
provenientes de:
a) - decorrentes de Superavit Financeiro, até o limite de 100% (cem por cento), do
mesmo, de acordo com o estabelecido no art. 43, § 1°, inciso l e § 2° da Lei 4.320/64;
b) - decorrentes do excesso de arrecadação, até o limite de 100% (cem por cento), do
mesmo conforme estabelecido no art. 43, §1°, Inciso II e nos §§ 3° e 4° da Lei 4.320/64;
c) - decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, conforme o estabelecido no
art. 43, § 1°, inciso III, da Lei Federal 4.320/64, no limite de 100% (cem por cento) do
Orçamento.
d) - Decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, respeitado o limite de até
100% (cem por cento) do orçamento aprovado por Lei, excluídos deste limite os créditos
abertos com base na autorização constante da alínea c, deste artigo;
e) - Decorrentes de recursos de convénios e operações de crédito, até o limite dos
mesmos.
O Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, para o exercício de 2016, foi
aprovado através do Decreto n.° 734, de 28 de dezembro de 2015, publicada no mural
desta prefeitura e no site:
http://www.saofelixdocoríbe.ba.gov.br
Programação Financeira
Sendo este o instrumento instituído pelo art. 8° da LRF que possibilita ao Gestor
traçar um programa de utilização dos créditos orçamentários aprovados no exercício,
bem como efetivar uma análise comparativa entre o previsto na LOA e a sua realização
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mensal, compatibilizando a execução das despesas, com as receitas arrecadadas no
período.
A Programação Financeira, instrumento aprimorado pela LRF, tem como objetivo
assegurar às unidades orçamentarias a soma de recursos necessários e suficientes à
execução do respectivo programa anual de trabalho, assim como manter o equilíbrio
entre a receita arrecada e a despesa realizada, evitando-se insuficiência de caixa,
instituída através do Decreto Municipal n.° 735 de 29 de dezembro de 2015, publicada
no mural desta prefeitura e no site:
http://www.saofelixdocQribe.ba.qov.br
18.2 DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

As receitas previstas foram desdobradas pelo Poder Executivo, no prazo previsto
no art. 3° em metas bimestrais de arrecadação, especificando em separado as medidas
de combate à evasão e à sonegação, a quantidade e valores de ações ajuizadas para
cobrança da dívida ativa, bem como a evolução do montante dos créditos tributários
passíveis de cobrança administrativa atendendo ao previsto no art. 13 da LRF, conforme
Decreto Municipal n.° 735/2015, que dispõe sobre a compatibilização entre a realização
da receita e a execução da despesa, sobre a programação orçamentaria e financeira do
Poder Executivo para o exercício de 2016.
18.3 DA CORREIA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS

A disponibilidade de caixa constou de registro próprio e os recursos vinculados a
órgão, fundo ou despesa obrigatória estão identificados e escriturados de forma
individualizada, atendendo o disposto no art. 50, l da LRF. Os recursos legalmente
vinculados à finalidade específica foram utilizados exclusivamente para atender ao
objeto de sua vinculação de acordo com a pactuação com os órgãos e resoluções
TCM/BA.
19. OBRIGATORIEDADE COM O TCM
19.1 Do Sistema Integrado de Gestão e Auditoria • SIGA (Resolução TCM n°
1282/09 e 1334/2014 e 1344/2016-IEGM)

A Resolução TCM n.° 1282/09 e 1334/2014 e 1344/2016, dispõe sobre a
obrigatoriedade de os órgãos e entidades da administração direta e indireta municipal
que as informações contábeis, financeiras, patrimoniais e operacionais devem ser
encaminhadas obrigatoriamente por meio eletrônico, até o último dia do mês
subsequente ao de referência, através do sistema SIGA.
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A Controladoria constatou que os dados e as informações da gestão pública
municipal atinente ao SIGA/TCM, relativo aos meses de janeiro a dezembro/16J foram
devidamente encaminhados em tempo hábil, tendo analisado os relatórios "Conferência
dos Demonstrativos Contábeis" e atestando a regularidade dos dados remetidos ao
TCM/BA, através da 25a IRCE como também conferindo as informações prestadas por
todas as secretarias envolvidas com o Sistema SIGA/TCM, bem como as informações
dos relatórios relacionados ao IEGM da resolução TCM N° 1344/2016.
20. Dos Precatórios
O Município de São Félix do Coribe celebrou Termo de Conciliação Judicial e
Termo de Compromisso Judicial junto à Justiça do Trabalho TRT da 5a REGIÃO VARA
DO TRABALHO DE BOM JESUS DA LAPA-BA, em 03/11/2009, 16/08/2011 e
23/11/2015 e que foram pagos divididos em parcelas a partir de janeiro/10, em valor
correspondente a 1%(um por cento) do valor líquido do FPM no valor total de R$
386.201,30(Trezentos e oitenta e seis mil, duzentos e um reais e trinta centavos),
mediante Processos: 01Q74-1996-651-05-00-9RT, 00134-1999-651-05-00-9RT, 001172003-651-05-00-9RT, 00118-2003-651-05-00-3RT, 00142-2008-651-05-00-7RT, 001432008-651-05-00-1RT. Requerentes: Arinaida Neves Alves Silva, Eva Neide Barbosa de
Matos, Alice de Oliveira Silva, Maria Pereira da Silva, Santiago da Rocha Aguiar e
Elizabete Alves da Rocha Barbosa e outros. No mês de dezembro/16, constatamos que
houve pagamento no valor de R$ 19.076,40 (dezenove mil setecentos e seis reais e
quarenta centavos), conforme guia n° 76 Nota de Empenho n° 1853 do PP n° 5260
Unidade 1301 e até o mês constatamos o pagamento total no valor de R$ 124.439,28
(Cento e vinte e quatro mil quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e oito centavos)
O SCI já notificou a Procuradoria do município, para que tome as providencias
cabíveis, no que se refere aos recolhimentos devidos aos órgãos previdenciários
correspondentes ao final da quitação do referido precatório.
Os valores foram devidamente previstos no orçamento vigente para o ano em
análise e, no que concerne a ordem cronológica dos pagamentos, verifica-se que os
repasses são efetuados diretamente em juízo, cabendo ao Tribunal Regional do
Trabalho da 5a Região Vara do trabalho de Bom Jesus da Lapa-BA, o repasse aos
requerentes e os recolhimentos previdenciários às partes beneficiárias, conforme
planilha:

Eva Neide
B, de Matos
e Outros

386.201,30

278.972,17 124,438,28
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124.438,28 403.410,45
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20.1 Sentenças Judiciais de Pequenos Valores
No exercício/16, O SCI constatou que não houve nenhum pagamento relativo à
Sentença Judicial de pequenos valores, conforme planilha:

8.228,90

3.726,11

0,00

8.228,90

11.955,01

21. INVENTARIO

Foi elaborado pelo SCI a Instrução Normativa n°. 005/14 que dispõe sobre as
normas e procedimentos a serem observados no registro, controle, inventário e
depreciação dos bens móveis e imóveis do município de São Félix do Coribe, onde
procedemos em loco uma conferência minuciosa em todos o bens móveis e imóveis de
propriedade do município, junto ao Departamento de Património, o qual constatamos
que os mesmos estão registrados no Livro de Tombo bem como demonstram a
alocação dos bens com os seus respectivos números de tombamento através de
plaquetas em alumínio com o brasão do município.
22. DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

Constatamos que no exercício de 2016 foram realizadas as Audiências Públicas
no espaço do Salão Nobre da Câmara Municipal do município, conforme determina o §
4°, do art. 9°, da Lei Complementar n° 101/00, que dispõe que "até o final dos meses de
maio, setembro e fevereiro, o poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento
das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no §
1°. do art. 166, da Constituição ou equivalente nas casas Legislativas, municipais e
estaduais.
23. RESOLUÇÕES DO TRIBUNAL
ROYALTIES - Resolução TCM n° 931/04 e CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO
DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE - Resolução TCM n° 1.222/05

A Controladoria ao analisar o Demonstrativo de Receita, no período de janeiro a
dezembro/16, constatou que o Município recebeu ao longo do exercício, recursos
oriundos do Royalties/Fundo Especial, cujas contas bancárias n°s 16.695-2-Fundo
Especial, 21.846-4-PRD Mineral e da CIDE conta n° 16.534-4-CIDE no montante de R$
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115.248,89 e R$ 28.350,71, respectivamente, não tendo sido glosadas despesas no
respectivo exercício desta natureza.

24. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS NO EXERCÍCIO DE
2016
24.1 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE

PREFEITO MUNICIPAL
Moacir Pimenta Montenegro

VICE-PREFEITO
José da Costa Neto

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
Elissandro Bastos Cardoso

COORDENADORES
Ailton Anselmo
Iranilza Cerqueira
José Maria Carneiro
Maria Luiza Feitosa
Nataly Pereira dos Santos
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APRESENTAÇÃO
A Secretaria Municipal de Educação, por meio deste instrumento de
comunicação vem tornar público ações e realizações executadas no âmbito da
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Administração Pública Municipal nas Escolas de Rede Municipal de Ensino, em
Rede

Física, Formação

de Profissionais do Magistério

e materiais

para o

educando durante a Gestão de 2016.
Este relatório reflete o esforço da Secretaria Municipal de Educação Básica
na implementação das políticas educacionais e dos programas voltados
melhoria da

Educação como inclusão social. A formação

para

continuada dos

professores, escolhida como prioridades da Secretaria Municipal de Educação,
definida como eixo norteador, é processo justificado essencialmente para combater
os baixos indicadores de aprendizagem dos alunos, que merecem um olhar
diferenciado. Diante dessa constatação, a Secretaria Municipal de Educação procura
investir criteriosamente na criação de condições mais eficazes de aprendizagem.
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DISTRIBUIÇÃO DOS EDUCANDOS 2016
ENSINO FUNDAMENTAL
Eugênio Lira
Zenóbio
Valverde

Leònidas de
Araújo Castro

19%

Sã
7%

Raulino
Queiroz

14%

Dados
EJA
2016

Total de Educandos

Turmas: 07
Matrícula
inicial: 166
Matrícula
123

final:

Ensino Fundamenta!

« Educação Infantil

Aprovados:76

Resultado da EJA no Município

Conservados: 06
Desistentes: 41
Transferidos: 43

• Aprovados
• Conservados

FORMAÇÕES
CONTINUADAS

• Desistentes

D

" .-/ ;
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ICEP - Instituo Chapada de Educação e Pesquisa
Preocupado em instituir uma educação de qualidade
para as escolas pública municipal, foi realizada por esta Secretaria no inicio do ano
de 2016 uma Análise Situacional da Educação, com objetivo de identificar os níveis
de aprendizagens dos educandos do ensino infantil e das séries iniciais do ensino
fundamental. O resultado apontou vários elementos que impossibilitaram aos
estudantes avaliados alcançarem as habilidades previstas para as séries em curso.
Entre os elementos apontados destacamos como ponto emergente a formação
continuada dos profissionais da educação (professores, coordenadores e gestores
escolar) que atuam nas etapas avaliadas, de forma que os docentes possam
concentrar seus esforços integralmente no processo de melhoria da qualidade do
ensino aprendizagem. Com intuito de melhorar a qualidade da educação pública
municipal foi implementada ações de formação continuada

para professores

.gestores e coordenadores da educação infantil do ensino fundamental das séries
iniciais em áreas especificas do conhecimento.
A formação continuada foi promovida pelo ICEP Instituo Chapada de
Educação e Pesquisa. As ações formativas do ICEP foi estruturada para atender as
reais

necessidades da rede,

o conhecimento didático dos professores, o

fortalecimento do potencial formativa de toda equipe pedagógica da escola
ampliação do

e a

nível de aprendizagem dos alunos .A formação continuada foi

realizada em regime de longa duração que proporcionou a melhoria na prática dos
professores como também o acompanhamento , assessoramento e o monitoramento
da capacitação e formação complementar dos educadores e dos educandos.
NÚMERO DE PROFISSIONAIS DA
FORMAÇÃO CONTINUADA EM 2016:

EDUCAÇÃO

CONTEMPLADOS

1.

28 PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

2.

63 PROFESORAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS SÉRIES INICIAS

3.

09 GESTORES ESCOLARES

COM
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4.

10 COODENADORES PEDAGÓGICOS

5.

02 SUPERVISORAS TÉCNICAS DA SEC. MUN. DE
EDUCAÇÃO.

CIDADANIA

DIGITAL

DIVERSIDADE E INCLUSÃO
A Educação Especial perpassa todos os níveis, etapas e modalidades; realiza
o atendimento educacional especializado; disponibiliza os serviços e recursos
próprios desse atendimento e orienta os alunos e seus professores. Nessa
perspectiva é que o Gestor Municipal de São Félix do Coribe, por meio da Secretaria
Municipal de Educação possibilitou aos profissionais de educação cursos de
formação nas modalidades: De deficiência; Auditiva, Visual, Física e intelectual.
A Proposta de Educação Especial, na Perspectiva Inclusiva propõe a
formação de professores para a prática pedagógica relativa às deficiências: auditiva,
visual, física, intelectual. E de acordo com o mapeamento realizado nos últimos dois
anos, é bastante considerável a quantidade de pessoas com algum tipo de
deficiência em nosso município. E, a atual gestão de São Félix do Coribe
preocupada com essa questão transforma o Direito e o respeito à Inclusão em Ação.
"Acreditamos em uma Educação Inclusiva que promova o indivíduo". Portanto, com
os cursos disponibilizados, se busca proporcionar mudança nas atitudes e ações, e
a quebra do preconceito em relação ao indivíduo com qualquer deficiência.
O município avança em relação ao atendimento aos alunos e alunas com
necessidades especiais em classes regulares de ensino ao colocarmos em ação o
que prescreve a Constituição Federal. Nesse sentido, o município tem buscando
promover melhorias na qualidade do ensino, não só aos estudantes com
necessidades especiais. Atualmente, no Município são realizados trabalhos
significativos acerca da Inclusão a exemplo de: atendimentos psicopedagógicos,
psiquiátricos e o projeto pedagógico de Intervenção no Processo de Alfabetização e
Inclusão às crianças com deficiência na aprendizagem. Programas como O MAIS
EDUCAÇÃO, DESPERTAR e o PACTO.

PROJETOS

REFORÇO ESCOLAR POR VÍDEO AULA
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Hoje é indiscutível, paralelo a educação normal,
caminha o aprendizado das Tecnologias da Comunicação
Informação.

i %

MELHORIDADE

O uso dos computadores em quase todos os segmentos da sociedade
contemporânea é unanimemente

indispensável, afirmam os estudiosos que,

havendo um blackout nesse sistema o planeta terra pararia. Com essa visão da
importância que tais meios exercem na vida de cada um de nós, queremos fazer uso
dessas tecnologias, para auxiliar nossas crianças, jovens e adultos, no aprendizado
de disciplinas como Matemática, Português, inglês, etc.
A proposta foi implantar nos Laboratórios Escolar, nos Centros de Inclusão
Digital de Cidadania, o reforço escolar por vídeo aula, focado nos planejamentos
elaborados pelos coordenadores e professores.
No caso dos CDCs, os estudantes, que participarem do Projeto Reforço
Escolar por Vídeo aula, seu tempo de acesso livre a internet, será diferenciado, ou
seja terá um acréscimo de alguns minutos, em relação aos não participantes, Ex: Se
o tempo de acesso livre estabelecido pelo CDC é de 30 minutos, para os
participantes do Projeto, poderá ser de 40 minutos.
O Instrutor de informática fez um controle das vídeo aulas assistidas pelo
aluno, e a cada período apenas nos CDS, foi

aplicada uma avaliação escrita

baseada no conteúdo das vídeo aulas, no entanto a avaliação não terá um caráter
avaliativo. O projeto contou com a parceira da Secretaria Estadual de Tecnologias,
Secretaria Municipal de Educação, Departamento de Tecnologias, Professores,
Coordenadores

Escolar,

Instrutores

de

informática,

atendendo

os

alunos

matriculados da rede pública Municipal de Ensino e moradores em geral.

INCLUSÃO DIGITAL PARA UMA MELHOR VIDA SOCIAL NA
TERCEIRA IDADE
Introdução
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Em observação a LEI N° 10.741, DE 1° DE OUTUBRO DE 2003.
ESTATUTO DO IDOSO
CAPÍTULOV
Da Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Art. 20. O idoso tem direito a educação, cultura, esporte, lazer, diversões,
espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade.
Art. 21. O Poder Público criará oportunidades de acesso do idoso à educação,
adequando currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais
a ele destinados.
§ 1a Os cursos especiais para idosos incluirão conteúdo relativo às técnicas de
comunicação, computação e demais avanços tecnológicos, para sua integração à
vida moderna.
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/leis/2003/L10.741 .htm
Com o advento da tecnologia as pessoas estão vivendo mais e melhor. Com
isso, a porcentagem de idosos na população mundial vem crescendo muito,
inclusive no Brasil, e estas pessoas estão cada vez mais aptas a desempenharem
funções que antigamente não estavam ao seu alcance, como trabalhar. Seja para o
trabalho ou lazer, os idosos merecem estar a par das tecnologias que conhecemos
hoje em dia, e através de um curso de informática específico para a terceira idade,
vemos que este objetivo está sendo alcançado.
São inúmeros os benefícios que o curso trouxe para o idoso, tais como:
facilidade de comunicação com outras pessoas, com gasto mínimo e interação mais
abrangente do que o uso de telefone e cartas, o aumento da socialização com as
outras pessoas prevenindo o aparecimento de certas doenças psicológicas como
depressão e a ocupação para as pessoas que gostam de aprender sempre mais.
Os cursos foram desenvolvidos no Infocentro que funciona no Prédio Padre
Lino, Localizado na Praça Everton Assis, no Centro de São Félix do Coribe Ba, onde
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temos um computador para cada aluno, apesar da
teoria ser importante, nosso curso foi focado na prática
para que os resultados sejam significativos, onde os
professores ministraram aulas teóricas e práticas, com paciência, ajudando um por
um, tirando todas as dúvidas quando for preciso e ganhar a credibilidade do público.
O ambiente é bem iluminado, espaçoso, plano sem escadas, livre de qualquer
tipo de objeto que possa causar acidentes, funcionando de segunda a sexta feira,
das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00, atendendo os participantes do grupo Melhor
idade do CRAS São Félíx do Coribe, e idosos de todo o município.
O projeto trata-se de um programa multifacetado que conta com o apoio da
Prefeitura Municipal, das Secretarias Municipais de Educação, Ação Social. A
metodologia utilizada consiste na criação de um curso de informática básica, com
atividades teóricas e práticas com os alunos, inovação e transferência tecnológica
O idoso, aprendeu a navegar na Internet, fazer pesquisas e downloads, visitar
lojas virtuais, etc. Cada aluno vai registrar um e-mail, fazer exercícios práticos de
envio e recebimento de mensagens e provavelmente com arquivos anexos. Além
disso, cada aluno aprendeu a utilizar alguns dos recursos de comunicação
instantânea (SKYPE, e a REDE SOCIAL FACEBOOK).

INCLUSÃO DIGITAL PARA UMA MELHOR VIDA SOCIAL
As construções da cidadania, da inserção social e da valorização do indivíduo
nos dias atuais, passam necessariamente pelos meios de comunicação e de
informação de um país. Com base nesta ótica, o Departamento de Tecnologia da
Informática do município de São Félix do Coribe-Ba, em parceria com as Secretarias
Municipais de Educação e Ação social, tem sob sua responsabilidade um papel
fundamental: Proporcionar a população do município a inclusão Digital e social, pois
o número de pessoas excluídas no meio digital e que nem mesmo possuem os
conhecimentos básicos de informática é quase tão grande quanto o número de
analfabetos no país.
O projeto INCLUSÃO DIGITAL PARA UMA MELHOR VIDA SOCIAL, tem
como objetivos, entre outros, a valorização do indivíduo, sua inserção social e o
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aumento de sua empregabilidade. O público alvo deste projeto, são crianças, jovens,
melhor idade, do município de São Félix do Coribe Ba, que foram cadastrados no
projeto e a partir de suas informações, foi elaborado o conteúdo a ser trabalhado.
O material didático foi elaborado para atender às necessidades específicas do
curso e contou com inserção de temas transversais (saúde, cuidados com a família,
datas comemorativas e outros).
O curso de Formação continuada de inclusão digital, funcionou

nos

laboratórios Escolares, nos centros de informática localizados na Praça Terezinha
Cardoso e Praça Assis com 02 (duas) horas semanais, em dias alternados,
conforme planejamento já em andamento.

ANEXOS
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QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Tema do Projeto: "Minha vida além dos muros da escola"
Público alvo: Alunos da modalidade EJA e demais modalidades interessadas.
Cursos Ofertados:
- Técnicas de Atendimento ao Cliente
- Técnicas Básicas de Vendas
- Treinamento de Gerentes e Vendedores Balconistas
- Técnicas Básicas de Secretariado Semi-Executivo.

Outra importante ação realizada no ano de 2016 foi o projeto de qualificação
profissional para os alunos da rede municipal de ensino. O projeto teve como tema:
"Minha vida além dos muros da escola" e visou proporcionar aos alunos os cursos
profissíonalizantes de Técnicas de Atendimento ao Cliente, Técnicas Básicas de
vendas, Treinamento de Gerentes e Vendedores Balconistas e Técnicas de
Secretariado Semi-Executivo.
O projeto teve como finalidade qualificar e capacitar os respectivos alunos
para o mercado de trabalho, uma vez que percebemos que a reincidência criminal
está intimamente ligada à falta de oportunidade e capacitação profissional, além do
preconceito.
O respectivo projeto teve como objetivo específico:
1.

Oportunizar formação profissional aos alunos visando sua futura inserção no
mercado de trabalho;

2.

Oferecer aos alunos a oportunidade de aprender quais sãos as maiores
exigências das empresas naquilo a que se refere à contratação e qualificação
para o tão competitivo mercado de trabalho.

3.

Aumentar a auto-estima dos alunos quanto à perspectiva de vida profissional
futura;

4.

Proporcionar

condições

para que

o

aluno

possa

demonstrar suas

habilidades;
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5.

Projetar futuros bons profissionais para o mercado
de trabalho ;

6.

Orientar aos alunos sobre quais caminhos seguir profissionalmente através
de cursos de capacitação específico.
Com a realização desse projeto os alunos adquiriram

conhecimentos

necessários para enfrentar os desafios do mercado de trabalho e desempenhar bem
suas funções quando surgir a tão sonhada oportunidade de emprego.

PROGRAMAS

DESPERTAR
Preocupada com a conservação e preservação dos recursos naturais,a
Prefeitura de São Félix do Coribe, através da Secretaria de Educação implantou em
2016 o Programa DESPERTAR, objetivando formar nova mentalidade, nas crianças
e nos jovens das escolas públicas, no espaço rural, respaldado nos PCNs
(Parâmetros Curriculares Nacionais) e enfatizando os temas transversais Meio
Ambiente, Cidadania, Saúde, Ética, Trabalho e Consumo, tendo o tema Meio
Ambiente como eixo principal das atividades.
O programa Despertar foi idealizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural, SENAR-AR/BA, acreditando que a continuidade da vida no Planeta encontrase relacionada à preservação dos recursos naturais; mas exige do homem moderno
a construção de nova consciência ecológica. Assim, o SENAR/BA, por meio do
Programa Despertar, assume o compromisso de formar cidadãos rurais conscientes,
aptos a exercer a cidadania e a participar do processo de um desenvolvimento mais
próximo da sustentabilidade.
Em 26 de maio de 2016, os professores, consultor e a coordenadora do
SENAR-BA, estiveram em São Félix do Coribe para realizar o encontro de formação
Estadual oferecido aos professores, gestores e coordenadores Municipais da região,
com duração de três dias.Entre varias ações do Despertar no Município ocorreu
ainda o concurso Despertar que premiou com um tablet, os três melhores trabalhos
dos alunos do Ensino Fundamental do Meio Rural e com um notebook o professor
de melhor intervenção pedagógica voltada à preservação ambiental.
PACTO ESTADUAL
O Pacto Estadual que consiste em um programa de âmbito estadual na
perspectiva da alfabetização de crianças e no ano de 2016 teve uma nova frente no
cenário educacional, proporcionando formação para atender os educandos do 4° e
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5° ano e coordenadores escolares. Esse ano foram realizadas quatro etapas para
formação continuada dos Coordenadores Pedagógicos e professores do 4° e 5°
anos do Ensino Fundamental l com carga horária de 16 horas bimestrais, os quais
tiveram como objetivos principais:

1.

Fortalecer as ações de acompanhamento e suporte aos professores
alfabetizadores do 4° e 5° anos.

2.

Promover a formação continuada de Coordenadores Pedagógicos atuantes
nas unidades escolares do município.

3.

Ampliar as ações formativas do Pacto Estadual para o atendimento aos
professores do 4° e 5° anos.

Além

dessas etapas

para

formação

continuada

dos Coordenadores

Pedagógicos e professores do 4° e 5° anos, foi possível realizar também várias
visitas nas unidades escolares para planejamentos e socialização das experiências
frente às propostas do programa.

FORMAÇÃO PELA ESCOLA

O Município de São Félix do Coribe aderiu ao programa em 2014 tendo
continuidade em 2015 e 2016. O Programa Nacional de Formação Continuada a
Distância nas Ações do FNDE - Formação pela Escola - visa fortalecer a atuação
dos agentes e parceiros envolvidos na execução, no rnonitoramento, na avaliação,
na prestação de contas e no controle social dos programas e ações educacionais
financiados pelo FNDE. É voltado, portanto, para a capacitação de profissionais de
ensino,

técnicos

e

gestores

públicos

municipais,

representantes da comunidade escolar e da sociedade
organizada.
A Formação pela Escola no Município foi organizada em cursos modulares de
40h horas realizados em duas fases: fase presencial, com oito horas, e fase à
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distância, com 32 horas, num período mínimo de 30 e máximo de 45 dias. Os cursos
oferecidos em 2016 foram: competências básicas, Programa do Livro (PLl),
Programa do Transporte Escolar (PTE), Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PENAE).
O programa tem como propósito contribuir para a melhoria da qualidade da
gestão e fortalecimento do controle social dos recursos públicos destinados à
educação. O programa consiste na oferta de cursos de capacitação, em que os
participantes conhecem os detalhes da execução das ações e programas da
autarquia, como a concepção, as díretrizes, os principais objetivos, os agentes
envolvidos, a operacionalização, a prestação de contas e os mecanismos de
controle social, Os cursos são oferecidos na modalidade a distância, como forma de
potencializar os esforços de formação continuada dos diversos atores envolvidos na
execução de programas do FNDE.

PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO
NA ESCOLA
OPrograma Dinheiro Direto na Escola (PDDE) tem por finalidade prestar
assistência financeira, em caráter suplementar, às escolas públicas da educação
básica

das

redes

estaduais,

municipais

e

do

Distrito

Federal.

O programa engloba várias ações e objetiva a melhora da infraestrutura física e
pedagógica das escolas e o reforço da autogestão escolar nos planos financeiro,
administrativo e didático, contribuindo para elevar os
índices

de

desempenho

da

educação

básica.

Os recursos são transferidos independentemente da celebração de convénio
ou instrumento congénere, de acordo com o número de alunos extraído do Censo
Escolar do ano anterior ao do repasse.
Em 2016 o Município recebeu os seguintes recursos do PDDE:
UNIDADE DE ENSINO

PDDE BÁSICO

PDDE INTEGRAL

LEÔNIDASA. CASTRO

10.280,00

10.236,68

RAULINO QUEROZ

6.040,00

10.313,87
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ADALGISA BORGES

5.640,00

SÃO FÉLIX

4.800,00

EUGÊNIO LIRA

4.480,00

ZENÓBIO P VALVERDE

3.960,00

AGNELO S. BRAGA

12.500,00

JOÃO DE DEUS

12.580,00

MUCINHA BARROS

9.060,00

Mais Educação
O Programa Mais Educação, ofertado à todas as escolas públicas de ensino
fundamental do Município, consiste no desenvolvimento de atividades de educação
integral que expandem o tempo diário de escola para o mínimo de sete horas e que
também ampliam as oportunidades educativas dos estudantes.
As atividades de educação

integral compreendem estratégias para o

acompanhamento pedagógico diário da aprendizagem dos estudantes quanto às
linguagens, à matemática, às ciências da natureza, às ciências humanas; bem como
quanto ao desenvolvimento de atividades culturais, da cultura
digital, artísticas, esportivas, de lazer e da abertura das escolas
aos finais de semana.

PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

O Programa Saúde na Escola (PSE) visa à integração e articulação
permanente da educação e da saúde, proporcionando melhoria da qualidade de vida
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dos educandos. Tendo como objetivo contribuir para a formação integral dos
estudantes por meio de ações de promoção da saúde, de prevenção de doenças e
agravos à saúde e de atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das
vulnerabílidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens
da rede pública de ensino.
As ações de educação e saúde do PSE ocorreram no Município através da
parceria entre a secretaria de educação e a secretaria de saúde definidos segundo a
área de abrangência das Equipes de Saúde da Família, tornando possível a
ínteração entre os equipamentos públicos da saúde e da educação (escolas e
centros de saúde).
O público beneficiário do PSE são os estudantes da Educação Básica da Rede
Municipal de Ensino.

CUIDANDO DA SAÚDE FÍSICA DO EDUCADOR
O Programa "Cuidando da saúde Física do Educador"
iniciou no ano de 2014 e tiverão continuidade em 2015 e 2016 com duas atividades
realizadas de segunda a sexta-feira, seguindo o cronograma abaixo.

PUBLICO ALVO
1.

Professores da rede municipal de educação de São Felix do Coribe;

2.

Diretores da rede municipal;

3.

Coordenadores de educação da rede municipal;

4.

Corpo

técnico que trabalha diretamente com a educação

municipal

(merendeiras, vigilantes, porteiros, zeladoras etc )

LOCALIZAÇÃO E ABRANGÊNCIA
1.

Toda Rede Municipal da Secretaria de Educação.

AÇQES

PME - PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE
O PME -plano Municipal de Educação é um documento que define metas
educacionais para o município por um período de 10 anos. Trata-se de uma
exigência prevista na Lei Federa! 13.005 de 25 de junho de 2014 que instituiu o
Plano

Nacional

de

Educação

(PNE).

Um Plano Municipal de Educação não é um plano somente da Rede de Ensino do
Município, mas um plano de Educação do Município. Assim, o Plano deve
estabelecer diretrizes e metas para o ensino médio e para a educação superior no
Município, dialogando com os responsáveis por esses níveis de escolarização.
O Plano Municipal de Educação deve ser elaborado em consonância com o
Plano Estadual de Educação e o Plano Nacional de Educação e, ao mesmo tempo,
garantindo a identidade e autonomia do Município. O PME é um documento que traz
o diagnóstico da realidade educacional municipal em todos os níveis e modalidades
O papel dos PMEs é planejar as políticas públicas para a área a longo prazo
e, com isso, contribuir para a efetivação do acesso à educação. "O plano municipal é
um instrumento de cidadania, de garantia de direitos das crianças, adolescentes e
jovens e, ao mesmo tempo, é uma diretriz que faz com que as políticas não sejam
cindidas à medida que as gestões vão mudando, o que infelizmente é uma situação
muito comum no Brasil", diz Anna Helena Altenfelder, superintendente do Centro de
Estudos

e Pesquisas em Educação,

Cultura e Ação Comunitária (Cenpec).

O princípio da participação é o cerne de todo o processo de construção dos PMEs.
Seja no caso de criação do primeiro plano ou de revisão de um já existente, o
município precisa observar a exigência legal de criar ou revisar os documentos "com
ampla participação de representantes da comunidade educacional e da sociedade
civil". E é exatamente essa a principal virtude dos planos e o grande desafio para
gestores

e

comunidades.

Como primeira etapa do processo de elaboração do Plano Municipal de Educação
de São Felix do Coribe, foram realizadas diversas reuniões com o objetivo de se
discutir

com

Professores,

Diretores

e

representantes

Institucionais

e

da

Comunidade, a importância do Plano Municipal, formas de participação e etapas de
desenvolvimento.
A

elaboração do primeiro PME

de São Félix do Coribe , contou com a

liderança da Secretaria Municipal de Educação envolvendo os atores da rede
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Municipal e todos os entes envolvidos

na educação do Município com um caráter

democrático e participativo. As etapas de elaboração do plano municipal de
educação, São Félix do Coribe, contou com a realização de reuniões periódicas com
as comissões e com pré - conferencias

e conferencia final. A conferencia final de

apresentação do Plano Municipal de Educação foi realizada no dia 15 de junho de
2015, em que participaram desse processo o poder público municipal, segmentos
sociais, entidades que atuam na área da educação, setores organizados da
sociedade dispostos a contribuir para a melhoria da educação e na progressão das
metas e estratégias que compõem o PME

do município de São

Félix.

Posteriormente o projeto de lei n° de criação do PME foi enviado para câmara
municipal para aprovação do plano municipal de educação, que terá uma duração
de 2014 a 2024.
A nova legislação também compromete o Executivo e o Legislativo Municipais
e federais- através do Ministério da Educação e das comissões temáticas da
Câmara e do Senado -, bem como as instâncias participativas, o próprio FNE e o
Conselho Nacional de Educação, com o acompanhamento das metas ao longo dos
anos. Também em nível municipal é importante prever o papel dos diferentes órgãos
e setores para garantir participação da comunidade não só para a construção do
plano, mas também para a efetivação e implementação das metas e depois o seu
monitoramento. Justamente porque o PME não é a reprodução em menor escala do
PNE, sendo necessário considerar as prioridades específicas de cada lugar, é que a
participação ampla dos diversos setores da sociedade ganha ainda mais significado.
O PME é um desafio que exige dos municípios preparo e planejamento que suas
metas e estratégias sejam cumpridas em tempo hábil. Por isso, torna-se essencial a
formação dos gestores e das equipes das secretarias, além do fortalecimento das
instâncias participativas, como os Conselhos ou Fóruns Municipais de Educação
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NUCLEÇÃO COMO
PROPOSTA DE
REORDENAMENTO DAS
ESCOLAS MUNICÍPAL DO CAMPO
A nucleação de escolas em áreas
rurais, no Município de São Félix do
Coribe, constituiu-se como uma política de
reordenamento

da

Educação

Pública

adotada pelo Governo Municipal, por meio
da Secretaria de Educação e Cultura, no
ano de 2016.
A

nucleação

como

proposta

de

reordenar a rede não foi um fato isolado no
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contexto político-administrativo das políticas públicas nacionais. Há muitos casos de
reordenamento de escolas das redes federais e estaduais e de governos municipais,
com o intuito de resolver a questão da universalização da escola básica. Ou seja,
uma

política educacional que

tem

possibilitado

responsabilidade de todo o Poder Público (União,

o

órgão central

sobre a

estados, municípios) e a

sociedade em geral ofertar uma educação pública, gratuita, universal e de boa
qualidade (Romão, 1992).
Ao mesmo tempo, a nucleação de escolas rurais inseridas na Educação
Pública, enquanto uma prática de organização político-administrativa faz parte do
processo

de

democratização

formal

do

estado

brasileiro,

consagrada na

Constituição Federal de 1988, e pode ser analisada a partir de aspectos que buscam
evidenciar um recorte da materialização de direitos, tanto dos educandos, quanto
dos educadores que por meio de sua prática, que evidencie uma educação
sistematizada nos parâmetros da qualidade acadêmico-social.
Diversos estudos relacionados ao desenvolvimento académico científico dos
educandos, inseridos na proposta de classes multisseriadas tem apontado índices
que evidenciam um aprendizado lento, justificado pela configuração de classes com
alunos de diversas séries e anos dentro do mesmo espaço. Na contramão dos
discursos que salas menores evidenciam um melhor aprendizado, nesta conjuntura,
o retrato da qualidade educacional não é evidenciado, sobretudo,

porque o

educador, precisa em sua dinâmica educacional dar conta da diversidade de
atividades e acompanhamentos específicos. Um desafio para o professor, que
precisa ensinar diferentes conteúdos para meninos e meninas com idades e séries
diversas.
Outro problema é a especificidade do ensino no campo, que exige uma
contextualização sistematizada de temáticas ligadas à vida rural que, nem sempre
podem está presente em sala, apesar de existir legislação estabelecendo que a
educação rural deva ter este tipo de conteúdo. Tudo isso, porque, enquanto a turma
do primeiro ano precisa está compreendendo os aspectos específicos do sistema de
alfabetização e letramento, os do terceiro e quarto anos estãoespecíficos do sistema
de alfabetização e letramento, os do terceiro e quarto anos estão fazendo a tarefa
(que nesta fase deveriam ter a consolidação da alfabetização e do letramento), a
turma do quinto está presenciando reflexões de conteúdos já vistos anteriormente. A
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concentração fica limitada e o processo além de ser lento, acaba prejudicado, pois
não há como desenvolver um assunto sem interrupções ou que dê conta dos
parâmetros obrigatórios da dinâmica curricular.
Ajudam-nos nessa reflexão, o cientista político e coordenador da Campanha
Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara, quando justifica que é importante
que este modelo seja substituído para melhorar a oferta de educação no campo. Ele
acredita que as classes multisseriadas dificultam o trabalho do professor e
contribuem

para a dispersão dos estudantes.

"As turmas exigem atenção

diferenciada do professor e não a têm, o que pode resultar em um aprendizado
menor." Este problema pode afetar principalmente àqueles que estão em idade de
alfabetização.
O movimento contrário da não nucleação das escolas do campo neste país,
tem se justificado no êxodo rural, o que no município de São Felix do Coribe essa
política não se aplica. A proposta construída por esta Secretaria não fere os direitos
do homem, da mulher e em especial das crianças do campo. Os alunos inseridos
nas escolas que fazem parte da proposta de nucleação, não serão transportados
para escolas localizadas na cidade, os mesmos continuarão em escolas do campo
com prédios de infraestrutura adequados ao aprendizado em com turmas
condizentes com seu nível de adequação intelectual. Segue anexo o diagrama
representativo da nucleação.
A defesa que fazemos se alicerça na nucleação e não no fechamento da
escola do campo, pois compreendemos que a junção nos possibilita defender que o
fechamento das turmas multisseriadas representa um avanço significativo no
processo ensino aprendizagem e melhores condições de trabalho do professor, a
melhoria da qualidade

da educação do campo e o predomínio de salas

unisseriadas..
Neste sentido, é fundamental ampliar o debate sobre uma política diferenciada
para a educação básica no campo, a partir do espaço social rural brasileiro,
considerando o saber histórico acumulado dos agricultores na relação escolatrabalho-família e a manutenção de uma identidade cultural rural. Até porque, muitos
estudiosos se desinteressaram pelo espaço rural (Vieira, 1999), como se este
tivesse perdido toda a consistência histórica e social, como o fim do rural fosse um
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resultado normal, previsível e mesmo desejável da modernização conservadora da
sociedade brasileira.
Outro aspecto a ser considerado no processo de nucleação de escolas é a
nova forma de gestão educacional através de uma decisão político-financeira do
Governo Federal, voltada para o investimento em educação pública, priorizando o
Ensino Fundamental. Uma gestão que leva a criação do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental, de Valorização do Magistério (FUNDEF) e
o fortalecimento do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE),
estabelecendo critérios para a transferência de recursos financeiros arrecadados às
escolas públicas do Ensino Fundamental.
O FNDE, através da Resolução n°. 03, de 04 de março de 1997, que criou o
Programa de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (PMDE), para
garantir, supletivamente, a manutenção de escolas públicas do Ensino Fundamental
das redes estadual, do Distrito Federal e municipal e às escolas de Educação
Especial, mantidas por organizações não-governamentais, sem fins lucrativos.
O Programa - PMDE se apresenta como uma espécie de fórmula mágica
para garantir as condições materiais mínimas necessárias para a manutenção de
estabelecimentos de Ensino Fundamental existentes no país. Além disto, logo no
parágrafo 1° da Resolução 03 do FNDE, definiu-se como critério básico de
participação da escola. Baseadas essencialmente neste critério e no cálculo do
repasse do FUNDEF a partir do número de alunos, as secretarias estaduais e
municipais iniciaram uma verdadeira corrida para aumentar o número de alunos nas
escolas.
0 recurso advindo do governo federal para a manutenção da escola, baseia-se
na quantidade de alunos matriculados, esses recursos devem ser direcionados com
base no que discute o artigo segundo da resolução:
Art. 2. O Programa de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
- PMDE consiste na transferência de recursos financeiros em favor das escolas
mencionadas no art. 1°, destinados a garantir, supletivamente, a manutenção
destas, podendo ser utilizados, exceto no pagamento de pessoal, qualquer que seja
o regime empregatício, que esteja lotado ou em exercício nos entes partícipes do
convénio, em quaisquer das seguintes finalidades:
1 - aquisição de material permanente;
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II - manutenção, conservação e pequenos reparos da unidade escolar;
III - aquisição de material de consumo necessário
IV- capacitação e aperfeiçoamento de profissionais da educação;
V - avaliação de aprendizagem;
VI - implementação de projeto pedagógico;
VII- desenvolvimento de atividades educacionais diversas

Os dados nos apontam que os recursos advindos da União são insuficientes para a
manutenção de unidades escolares. No intuito de contrastar os dados, nos
amparamos para fundamentar o estudo do reordenamento da rede, número de
matrícula por unidade escolar que feri o principio de organização do ministério da
educação que orienta a razão professor aluno da seguinte forma de 20 a 25 alunos
por professor da educação infantil ,de 25 a 30 por professor nas séries iniciais do
ensino fundamental e de 30 a 35 alunos por professor nas séries finais do ensino
fundamental . Nesse sentido, a nucleação de escolas com um número reduzido de
alunos torna-se uma grande necessidade a qual explicitamos abaixo:
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Neste sentido, um esforço de ampliação de matriculas já fora evidenciado no
campo para que essa medida não fosse tomada por esta administração, embora
nossos esforços caminharam por ampliar o número de matriculas. A quantidade de
munícipes inseridos nestas localidades que fazem jus ao número de matrícula que
justifica a permanência e manutenção da escola, não adequa aos padrões
estabelecidos na resolução do Ministério da Educação.
Portanto, a nucleação das escolas de áreas rurais de São Félix do Coribe não
está vinculada a uma contradição do processo de descentralização do estado
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brasileiro: a conquista do controle social pelas organizações da sociedade civil e a
afirmação da prática centralizadora e autoritária na transferência de recursos
financeiros para estados e municípios pelo Governo Federal. Ela adequa aos
processos legais, neste sentido, justificamos que o processo não se deu de forma
vertical e autoritária, ao nosso ver, fizemos amparados nos processos da legislação
e por acreditar que este município é sistema normatizado de ensino e com o auxilio
de discussões com o conselho que normatiza as ações e definições desta Secretaria
de Educação optamos por fazer uma reorganização do ensino das

escolas do

campo e posteriormente um diálogo com as comunidades das escolas nucleadas.
Seguem anexos o diagrama representativo da nucleação das escolas da rede
municipal de ensino. Cronograma das reuniõese oquadro de matricula de aluno por
série do anexo da Escola Adalgisa Borges

DIAGRAMA REPRESENTATIVO DA NUCLEAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE
MUNICIPAL ENSINO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

Escolas Núcleos

Anexos/Escolas Nucleadas

Núcleo
Escola Adalgisa Borges
Localidade de Entrocamento
Número de alunos do núcleo: 158
Total de alunos na nucleação:185
Diretora: 01
Vice-Diretora:02
Secretária Escolar: 01
Coordenadora Pedagógica: 01

Anexo Escola Adalgisa Borges
Assenta mento N ova Esperança
Número de alunos: 27
Número de alunos na nucleação:
27
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Núcleo II
Escola Eugênio Lira
Localidade de Monte Alegre
Número de alunos do núcieo:118
Total de alunos na nucleação:188
Diretora: 01
Vice-Diretora: 01
Secretária Escolar: 01
Coordenadora Pedagógica: 01

Escola Jesus de Nazaré
Localidade de Mozondó
Número de alunos:70
Número de alunos na
nucleacão:70

Núcleo III
Escola São Féiix
Localidade de Caracol
Número de alunos do núcleo:127
Total de alunos na nucleação:179
Diretora: 01
Vice-Diretora: 01
Secretária Escolar: 01
Coordenadora Pedagógica: 01

Escola Rui Barbosa
Localidade de Tabuleiro
Número de a!unos:72
Número de alunos na
nucleação: 52

Núcleo IV
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Escola Zenóbio P. Valverde
Localidade de Alagoinhas
Número de alunos do núcleo: 105
Total de alunos na nucleação: 123
Dtretora: 01
Vice-Díretora; 01
Secretária Escolar: 01
Coordenadora Pedagógica: 01

Escola N.Sa Aparecida
Assentamento de Rumo
Novo
Número de alunos:30
Número de alunos na
nucleação: 18

CRONOGRAMA DE REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COM AS COMUNIDADES DAS ESCOLAS NUCLEADAS
04/03/2015
10/03/2015
11/03/2015
13/03/2015

10:00
15:30
08:30
16:00

Anexo Escola Adalgisa Borges
Escola Rui Barbosa
Escola Jesus de Nazaré
Escola N.Sa Aparecida

Nova Esperança
Tabuleiro
Mozondó
Rumo Novo

MATRICULA DE ALUNO POR SERIE DO ANEXO DA ESCOLA ADALGISA
BORGES
Ens. Infantil
1°ano
2° ano
3° ano
4° ano
5° ano
6° ano
EMWfl

03
02
03
03
09
04
03

A INDISCIPLINA NO ESPAÇO EDUCATIVO
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Durante o ano de 2016 também foram realizados encontros diversos com os
professores e equipe docente das escolas municipais para discussão do tema: A
INDISCIPLINA NO ESPAÇO EDUCATIVO, onde na oportunidade várias propostas
foram

apresentadas

contenção

da

para

indisciplina

nas

escolas dentre outras alternativas
para minimizar a sobrecarga dos
professores

e

equipe

docente

frente às questões que envolvem
os alunos indisciplinados.

OUTRAS AÇÕES DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conclusão e inauguração da obra de 01
(um) prédio Proinfância - Tipo B para
atendimento a crianças na modalidade
creche e pré-escola, com capacidade
entre 120 e 240 estudantes;
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Construção de duas salas de aula na
Escola Eugênio Lira, localizada no
Distrito Monte Alegre

Entrega de kits de uniformes
(camiseta , bermuda e sapato)
para 498 alunos da educação
Infantil do CMEI e Creche

Mucmha Barros

( duas escolas) da Rede

Municipal de Ensino;

Construção da Escola Municipal
Rosilda Coelho no Bairro da Bela
Vista
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Formatura 2016 do CMEI - Centro Municipal de Ensino Infantil Bela Vista.

Assessoria

para

auxiliar

a

Secretaria

Municipal de Educação e os professores na
revisão e ampliação do plano de carreira do
magistério.
FESTIVIDADES
REISADO
Uma das festas culturais mais ricas do
folclore

brasileiro,

acontece

entre o final de dezembro e
seis de janeiro,o dia de Santo
Reis, essa data passou a
ter grande importância em
nosso município. Em 2015
foi realizado o encontro de
Reisado,

onde

se reunirão

grupos de reisados de vários municípios da Bahia e até de outros estados e varias
atrações musicais e culturais entre
elas o cantor e compositor Cello
Costa.Aconteceu ainda o giro de Santo
reis

na

sede,

e

em

diversas

localidades do interior do município do
dia primeiro ao dia cinco de janeiro, e
encerar os festejos no dia seis de
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janeiro, com reza e festa em homenagem a Santo Reis.

ANIVERSÁRIO DA CIDADE
A festa de aniversário da cidade de São Félix do
Coribe é uma tradição e neste ano de 2016 a
Secretaria Municipal de Educação juntamente com o
poder executivo em comemoração a emancipação
política realizou o passeio ciclístico com sorteio de
brindes e a micareta das crianças, onde todos os
estudantes

da

rede

pública

municipal

com

autorização dos pais participaram ao ritmo de Arerê
da primeira micareta das escolas públicas municipal.
Este evento foi estruturado da seguinte forma:
Trio elétrico com a banda Arerê

*2000 abadas
* Seguranças nas cordas e apoio da Guarda Municipal
*Distribuição de lanches no percurso (Água, Pipoca,
Salgadinho, Balas, Salgados, pirulitos e doces)

SÃO JOÃO
O mês de junho é marcado por
uma

das

mais

importantes

festividades do nordeste " São
João" e o município de São Félix
do Coribe, todo ano monta uma
superestrutura na praça do forró,
com barraquinhas com comidas
típicas,

como pipoca,

entre

outras

quentão

delícias

compõem a culinária junina

que
e

com diversas atrações musicais.

Refrigerante, Todinho,
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A Secretaria
parceria

Municipal de Educação em

com o poder executivo visando

integrar os nossos educandos ao resgate
social,

pois

a

festa

junina

continua

despertando interesse no ser humano , pois
traz a possibilidade de relembrar os tempos
antigos, admirando as danças caipiras, as
vestimentas e o linguajar, todo ano contribui financeiramente com a confecção dos
trajes típicos para apresentações a serem realizadas no festejo
distribuindo tecidos

municipal,

e arcando

com a

confecção das roupas, no qual cada escola
realizou uma apresentação

INDEPENDÊNCIA DO BRASIL
O

dia

07 de

setembro

de

1.822 é

comemorado anualmente como a data em
que o Brasil estabeleceu o fim dos seus
laços coloniais com Portuga! a fim de
comemorar este dia com criatividade e
patriotismo, o Município de São Félix do
Coribe realizou uma caminhada com todos
os alunos da Rede Pública Municipal de
Ensino.
Abrilhantaram esse evento as bailarinas
dos CRAS, o coral dos alunos das Escolas
Públicas Municipal, a Fanfarra Municipal e
outras fanfarras das cidades vizinhas, onde
após o ato solene realizado na Praça do
Forró, houve as evoluções de cada fanfarra
como

também

apresentações

dos

educandos da rede pública Municipal de
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Ensino e das bailarinas do CRA

DIA DA CRIANÇA
É uma data perfeita para celebrar a alegria e a
espontaneidade que as crianças trazem ao
nosso dia-a-dia: embora todos os dias sejam
o dia das nossas crianças, não há nada que
gostem mais do que se sentirem especiais,
por isso, a Secretaria Municipal de Educação
juntamente com o poder público procurou
fazer este dia inesquecível para os estudantes das escolas públicas Municipal.
Neste dia foi enviado para as unidades de ensino lanches (picolés, cachorro-quente,
pipoca, balas) e a programação de atividades ficaram por conta de cada escola que
fizeram: gincanas, brincadeiras, exibição de filmes

infantis, tudo a fim de

proporcionar um dia de muita alegria.

DIA DO PROFESSOR
No dia 15 de outubro é comemorado o Dia
do Professor, data em que se homenageia
os responsáveis pelo desenvolvimento da
educação e do conhecimento. Assim sendo,
a

Secretaria

juntamente
contribuiu

Municipal

com

o

de

Educação

poder

executivo,

financeiramente

para

cada

unidade de Ensino realizar seu evento. Entre
as festividades foi realizado jantar, excursão a Correntina e almoço, em todas as
comemorações também foram entregues lembranças aos profissionais que são
responsáveis por uma Educação Municipal mais justa e cidadã.
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24.2 - SECRETARIA DE BEM ESTAR E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO -2016
CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
O CRAS- Centro de Referência de Assistência Social , localizado
à Rua E, loteamento Clovis Araújo, SN, é o lugar que possibilita, em geral, o
primeiro acesso das famílias aos direitos sócio assistenciais e, portanto, à
proteção social. Estrutura-se, assim, como porta de entrada dos usuários da
política de assistência social para a rede de Proteção Básica e referência para
encaminhamentos à Proteção Especial.
Desempenha papel central no território onde se localiza ao
constituir a principal estrutura física local, cujo espaço físico deve ser compatível
com o trabalho social com famílias que vivem no seu território de abrangência e
conta com uma equipe profissional de referência.

Como atua o CRAS?

Nesse sentido, destacam-se como principais atuações do CRAS:
•Prestar serviços continuados de Proteção Social Básica de
Assistência Social para famílias, seus membros e indivíduos em situação de
vulnerabilidade

social,

acompanhamento
por

ações

em

por

meio

serviços

do

PAIF

tais

socioeducatívos

e

como:
de

acolhimento,

convivência

ou

sócio assistenciais, encaminhamentos para a rede de proteção

social existente no lugar onde vivem e para os demais serviços das outras
políticas sociais, orientação e apoio na garantia dos seus direitos de cidadania e
de convivência familiar e comunitária
Esclarecemos que

a existência

do

CRAS

está

estritamente

vinculada ao funcionamento do Programa de Atenção Integra! à Família -PAIF, ou
seja, à implementação do PAIF e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos, cofinanciados ou não pelo Governo Federal, que constitui condição
essencial e indispensável para o funcionamento do CRAS.
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Reconhece-se,portanto,

ser

atribuição

exclusiva

do

poder

público, o trabalho social com famílias, sendo esta a identidade que deve ser
expressa no espaço físico do CRAS.
Durante o ano de 2016 o CRAS desenvolveu diversas atividades
como:
Pedidos de 2a via de certidões
A Certidão de Nascimento, Casamento (ou averbações) é o primeiro
documento de validade jurídica de uma pessoa. O objetivo desse serviço é permitir a
continuidade do direito do cidadão aos benefícios e outros documentos dele
derivado, ex: Identidade, CTPS, CPF ou Alistamento Militar.
TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS NO ANO DE

2016
65

Carteira do Idoso
A carteira do Idoso é o instrumento de comprovação para o acesso
ao benefício estabelecido pelo artigo 40 da Lei no. 10.741, o Estatuto do Idoso. Que
garante a gratuidade no transporte interestadual. Destinados a Idosos a partir de 60
anos de idade não tem como viajar, tem que comprovar a renda igual ou inferior a 2(
dois) salários.

TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS NO ANO DE
2016
350

Passe Livre
O Passe Livre é um programa do Governo Federal que proporciona
a pessoas com deficiência e carentes, gratuidade nas passagens para viajar entre
os estados brasileiros. O Passe Livre é um compromisso assumido pelo governo e
pelas empresas de transportes coletivos interestadual de passageiros para
assegurar o respeito e a dignidade das pessoas com deficiência. Vale destacar que
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esse é um direito que todos podem e devem defender ainda que não fosse
regulamentado por lei. É um direito justo e é legal!

TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS NO ANO DE

2016
82

AGENDAMENTOS
São realizados agendamentos dos diversos serviços como:
•

Pensão por morte

•

Salário Maternidade

•

Auxilio doença

•

Aposentadoria

TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS NO ANO DE

2016
67

ACOMPANHAMENTO FAMILIAR
Quando necessário, a família é acompanhada pela assistente social
e psicóloga que desenvolve estudo familiar e trabalha com as famílias a fim de
restabelecê-las ao convívio familiar saudável.
•

Acompanhamento social para famílias

•

Relatório Social para Promotoria

•

Relatório social para Inst. de Seguridade Social

•

Laudo social para o fórum

•

Orientação para o beneficio LOAS

•

Encaminhamento para o CAPS

TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS NO ANO DE

2016
65 FAMÍLIAS MÊS
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PALESTRAS:
O CRAS oferece diversos tipos de palestras voltados aos interesses
da sociedade.
FEVEREIRO: Diversidade cultural, étnica e social.
MARÇO: Direito à Cultura e Lazer
ABRIL: Direito das Famílias
MAIO: Direito das Mulheres e Lei Maria da Penha
JUNHO: O uso do álcool e/ou outras drogas na Família
JULHO: Problemas e Soluções do território
AGOSTO: Direito à Documentação civil básica ( certidão de
nascimento, CPF, RG, e título de eleitor)
SETEMBRO: Direito das pessoas com deficiência
OUTUBRO: Estatuto da Criança e do Adolescente e do Idoso
NOVEMBRO: Direito à Alimentação e Saúde
DEZEMBRO: Cuidar de quem cuida

TOTAL DE PALESTRAS REALIZADAS NO ANO DE

2016
30

MELHOR IDADE
A Melhor idade tem despertado a atenção da sociedade e dos
órgãos governamentais. Assim ações são definidas nos diversos âmbitos da
administração pública para promover, proteger e prevenir as situações resultantes
da demanda de atenção para essa importante parcela da população.
O CRAS trás reuniões periódicas em sua agenda semanal em forma
de palestras, brincadeiras e atividades ao ar livre na academia da terceira idade
Ciclo de encontros o com os idosos: direito do idoso e sua
segurança, hipertensão arterial e diabetes, benefícios previdência rios.
DATAS COMEMORATIVAS NO CRAS EM 2016:
•

Carnaval: Som com marchinhas e outros ritmos carnavalesco,
máscaras, confetes e serpentinas, e lanche no final;
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•

Páscoa: comemoração com distribuição de chocolates;

•

Dias das Mães: Café da manhã, apresentação e recitação de
poemas,

exposição das artes voltadas

para o tema e

presentes para todas as mães;
•

São João: Ornamentação para o CRAS e para a quadra do
Agnelo Braga, bem como desenvolver quadrilha de cada
grupo ou outra dança voltada para a "Festa do Arraia", pois
descaracteriza o nome São João e passa a ser voltada para
uma festa

popular,

sem

envolver questões étnicas e

religiosas. Cada grupo poderá elaborar uma apresentação,
para partilhar com os demais. Haverá lanches pertinentes ao
interior ( paçoca, canjica, bolo de fubá, de milho de mandioca,
de laranja, quentão, sucos, chás.
•

Dia dos País: O mesmo procedimento das homenagens do
Dia das Mães, onde faremos uma apresentação teatral, recital
e lanches.

•

Desfile Cívico de 07 de setembro: Faixas, novos figurinos
para ballet, acrescentar kimonos ao jiu-jitsu e karatê,
uniformes do futebol, e figurino para grupo de teatro, de
acordo com o tema desenvolvido pela cidade.

•

Dia do Idoso: Faixa e festa com música ao vivo ( violão ),
baile, forró ( verificar a preferência do usuário ), coffee break,
sorteio de presentes, dinâmica, mensagens e apresentação
de peça ou exposição.

•

Dias

da

introduzir

Criança:

Brincadeiras

diferenciadas,

as mães

para participarem

podemos

com seus filhos,

dinâmica, música para dançar e um lanche diferenciado.
•

Natal e Confraternização dos Grupos: Ornamentação do
CRAS, confeccionado pelo CRAS e até confeccionado pela
criança - Oficina dos jovens, com café da manhã e presentes
para os grupos, como retrospectiva dos trabalhos realizados.
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•

Confraternização da Equipe técnica do CRAS(Sede e Volante
): Poderá realizar o amigo secreto, som e coffee break.

Obs. Todos os eventos foram registrados através de filmagem e
fotografias.

GRUPOS:

SERVIÇOS

DE

CONVIVÊNCIA

E

FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DO CRAS:
Idosos (Técnicos do CRAS - Psicólogo e Assistente Social)
(Hidroginástíca - Educador Físico: Maurício Gomes)
Crianças (Técnicos do CRAS — Psicólogo e Assistente Social)
SCFV (antigo Pró Jovem ) Adolescente e Jovens
Instrutor de Oficinas:
ícaro- Música
Robson - teatro - sede
Orientador Social - (Técnico do CRAS) - sede e interior
Karatê - (matutino e vespertino) - Nonato
Jiu-Jitsu - (matutino e vespertino) - Nonato
Futebol - (matutino e vespertino)
Instrutora Eliene Marques
Bale - (matutino e vespertino) - Samuel
Natação - (matutino e vespertino)
Música - Violão (matutino e vespertino)

CAMINHADAS
Justificativa: Quando dizemos caminhada, logo imaginamos o ato de
andar, mas no sentido acima tratado é mais que um ato de andar, a caminhada tem
uma conotação de buscar algo, tem um ponto de partida e outro de chegada e neste
sentido é que procuramos resgatar. Nesta amplitude o CRAS realizará alguns
eventos que envolvam a caminhada, no sentido de sensibilizar, de forma sóciopolítico cultural os temas apresentados e trabalhados no espaço.
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Objetivos:
Divulgar a importância dos temas para a comunidade;
Sensibilizar a população para os temas apresentados;
Temas e datas:
.

OUTUBRO ROSA

•

NOVEMBRO AZUL

ENTRETENIMENTO E INFORMAÇÃO:
Passeio com Idoso: Local: Balneário na cidade de Jaborandi- Bahia.
Data do passeio:28/10/2015.
Este passeio teve como objetivo a integração dos mesmos e com a
equipe técnica, bem como promover o bem estar e entretenimento aos mesmos.
UNIFORME DOS GRUPOS PARTICIPANTES:
•

Idoso: camisetas

•

Bale: kit bale (figurino novo para desfile de 07 de setembro de
2015 e apresentação de natal em dezembro de 2015)

•

Karatê: Kimono

•

Jiu - Jitsu: Kimono

CURSOS OFERECIDOS PELO CRAS ATRAVÉS DO SENAC
PARA AS MÃES DAS CRIANÇAS E DOS JOVENS:
•

Pintura de Pano (Senac)

•

Artesanato

Realização de Conferências
24.3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - 2016
1. Introdução
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í

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE:
Exercício-2016

Relatório anual de atívldades referente ao exercfcio de
2016, apresentado aos órgãos de controle interno e
externo aos quais a Secretaria de Saúde está obrigada
nos termos da Lei Complementar n°141/12, constam as
ações desenvolvidas nos órgãos da saúde no decorrer
de 2015

\\
>SÃO FÉLIX DO CORIBE^BA

DE^SAUDE:

\- 20T6

Moacir Rimenta Montenegro
V
s"
't
, V-Bref eitóM u n i ei pai
1

J"élrnà-Amercês^de Moura! \l de Saúde
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APRESENTAÇÃO

A Secretaria de Saúde de São Félix do Coribe apresenta o relatório anual de
atividades com todas as ações, programas e atendimentos realizados no período de
Janeiro a Dezembro de dois mil e dezesseis pela Secretaria Municipal de Saúde e
seus departamentos, o mesmo se constitui como um instrumento de fundamental
importância para o acompanhamento, controle e avaliação das ações e serviços de
saúde do SUS e seu financiamento.
Este relatório será enviado ao setor de contabilidade a fim de cumprir a
determinação da Resolução TCM n° 1060/05 e considerando a lei Complementar
141/2012 que determina sobre a apresentação do relatório de gestão ao Conselho
Municipal de Saúde e emissão de Parecer conclusivo com a aprovação do mesmo.

SUMARIO
1.INTRODUÇÃO

80

2. DESENVOLVIMENTO

81

2.1 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

81

2.2 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

92

2.3 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

96

2.4 CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMESATFD

99

2.5 SECRETARIA DE SAÚDE

100

2.6 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓG1CAS

104

2.CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

107

2.8SAMU

110

2.9 HOSPITAL DR° JOSÉ BASTOS

111

3.0 FARMÁCIA BÁSICA

111

Página 79

Documento Assinado Digitalmente por: MOACIR PIMENTA MONTENEGRO, ALMIR RODRIGUES DE SOUZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2abd3b88-3c4e-4e6e-837f-bb9ba69425e3

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE

1. INTRODUÇÃO

O ano de 2016 trouxe desafios importantes a serem enfrentados pela
Secretaria Municipal de Saúde. Em seu terceiro ano de secretariado, a equipe
que atuou no primeiro semestre de dois mil quinze se deparou com a disponibilidade
de poucos recursos para investimento nos programas da saúde, bem como na
manutenção das equipes e recursos humanos, e diante do início de uma crise
financeira que se estabeleceria no decorrer do ano no Brasil observou-se uma
diminuição gradativa do apoio do governo do estado com relação a medicamentos
da farmácia básica, suplementação de vitamina A, sulfato ferroso e outros,
dificultando sobremaneira a execução do princípio da resolutividade do Sistema
Único de Saúde, observou-se também a continuidade de problemas com a
regulação de pacientes para especialidades devido a disponibilidade das vagas
serem menor do que a demanda de pacientes. Após a Secretaria Municipal ter
recebido Auditoria em 2014, a mesma teve que reorganizar a administração dos
recursos financeiros e executar as ações em saúde com transparência, aumentando
assim, as demandas burocráticas para os trabalhadores da saúde.
No segundo semestre deste ano a secretaria municipal passou por uma
reorganização na administração e quadro de funcionários, devido dificuldades
financeiras esperadas pelos gestores, iniciou-se uma série de medidas para
contenção de gastos com o objetivo de concluir o ano com todas as despesas
liquidadas e com vistas a continuar disponibílizando a população os mesmos
serviços, instituiu-se também uma regularização no setor de licitações da saúde e
aquisição de compras e materiais para suprimento de todas as Unidades que
prestam atendimento pelo SUS.
Conclui-se que apesar dos entraves encontrados a Secretaria Municipal de
Saúde se adequou e conseguiu alcançar a maioria das metas estabelecidas no
Plano Municipal de Saúde, Programação anual de Saúde, Lei de Diretrízes
Orçamentarias e Plano Plurianual, permitindo assim que no ano de dois mil e
dezesseis a administração consiga continuar cumprindo com a sua de missão de
ofertar um atendimento universal e com qualidade a população.
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2. DESENVOLVIMENTO

2. 1 Departamento de Atenção Básica
Gestão

Coordenadora da Atenção Básica

Joara Neri da Silva

Coordenadora de Saúde Bucal

Criscia Campos de
Oliveira

Digitador do e-SUS e Boletim de Produção

Romário Lima Neves

Ambulatória!

Digitadora e suporte aos sistemas da Atenção

Júscélia Lopes

Básica

Carneiro

Atribuições

v'

Programas Monitorados: Saúde da Criança, Saúde do adolescente Saúde da

Mulher, Saúde do Homem, Saúde do Idoso, Pré-Natal/ Puérpério, Planejamento
Familiar, Prevenção de Câncer de colo do útero e mama, Prevenção e Assistência a
Doenças Sexualmente Transmissíveis, Hiperdia, Tabagismo, Prevenção de agravos
e doenças Transmissíveis, Programa Saúde na Escola, PMAQ, Rede Cegonha, eSUS, BPA, SISPRENATAL-WEB SISVAN, Vitamina A e Ferro, TeleSaúde,
SARGSUS, SIACS, SISPACTO, SGP- Mais Médicos;
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