Aos 30 (trinta) dias do mês de maio de 2017 (dois mil e dezessete) no horário
das 19h30 (dezenove hora e trinta minutos) na Câmara de Vereadores de São
Félix do Coribe-Ba, situada na Av. Ernesto Geisel, Centro, nesta cidade de São

Félix do Coribe-Ba, realizou-se Audiência Pública, para apresentação, e
avaliação das metas da execução orçamentária, contábil e financeira, bem
como o cumprimento das metas de execução orçamentaria e fiscal do 1°
(primeiro) quadrimestre, estabelecendo-se também dados comparativos com
períodos anteriores, com a presença do Sr. Gilvano Messias T. Magalhães,
assessor contábil do município de São Félix do Coribe-Ba, responsável pelas
informações. Foi dado inicio a audiência com boas vindas aos presentes.
Usando a palavra, o Sr. Gilvano Magalhães, passou a expor sobre os objetivos
da audiência e apresentou conceito formal dos itens e valores avaliados com
esclarecimentos de resultados primários e nominais, receitas fiscais, índices
constitucionais, despesas corrente e de capital, entre outras. Foram
apresentados quadros informativos, iniciando pela receita orçada versus
receitas arrecadada no ano de 2017 (dois mil e dezessete) com a prestação de
contas simplificada. A previsão orçamentaria é de R$ 45.875.356,00 (Quarenta
e cinco milhões e oitocentos e setenta e cinco mil e trezentos e cinqüenta e
seis reais). Com a arrecadação até o 1° (primeiro) quadrimestre de 2017 (dois
mil e dezessete), foi de R$ 12.347.702,12 ( Doze milhões e trezentos e
quarenta e sete mil e setecentos e dois reais e doze centavos). Comparando
com o mesmo período de 2016 (dois mil e dezesseis) observa-se um
acréscimo de 0,80% na receita. Com relação as despesas, houve um dispêndio
de R$ 9.764.643,00 (nove milhões e setecentos e sessenta e quatro mil e
seiscentos e quarenta e três reais), valor que evidencia a existência de
superávit orçamentário. Com relação aos limites legais, o município de São
Félix do Coribe-Ba aplicou em educação 26,60%, com FUNDEB o índice
aplicado foi na ordem de 67,53%. Já no item relacionado a despesa pessoal foi
aplicado 47,85% e pelo cenário atual evidencia o cumprimento desse item, pois
o mesmo ficou abaixo do limite prudencial. Com relação a divida consolidada
liquida que pode atingir até 120% da receita corrente liquida, sendo que o
município em 2017 (dois mil e dezessete) permaneceu com 9,83%,
representando uma divida de R$ 4.373.903,52 (quatro milhões e trezentos e
setenta e três mil e novecentos e três reais e cinqüenta e dois centavos). Foi
apresentada ainda as contas alusivas ao fundo municipal de saúde, conforme
registro na ata o art.36 § 5° da lei complementar 141/12. Apresentando uma
receita arrecadada R$ 1.626.237,89 (um milhão e seiscentos e vinte e seis mil
e duzentos e trinta e sete reais e oitenta e nove centavos), transferência
recebida de R$ 1.095.743,89 (um milhão e noventa e cinco mil e setecentos e
quarenta e três reais e oitenta e nove centavos) e uma despesa de R$
2.321.215,31 (dois milhões e trezentos e vinte um e duzentos e quinze reais e
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Ata de Audiência Pública do 1° (primeiro) quadrimestre do exercício de 2017
(dois mil e dezessete).

representa o índice de 15,62%. Não havendo nada a mais à tratar, coloco a
disposição dos presentes a divulgação dos dados através do site oficial da
Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe-Ba e finalizo agradecendo aos
presentes pela participação na Audiência Pública. E para conter foi lavrado a
presente Ata, que após lida e achados conforme vão por todos assinados.
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trinta e um centavos). Evidenciando também um superávit de R$ 400.766,47
(quatrocentos mil e setecentos e sessenta e seis reais e quarenta e sete
centavos). Em relação ao índice regulamentado pela emenda constitucional
n*'29, o município aplicou em saúde R$ 1.041.877,48 (um milhão e quarenta e
um mil e oitocentos e setenta e sete reais e quarenta e oito centavos), que
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Diário Oficial do

SÃO FÉLIX DO CORIBE

Município

São Felix do Coribe/Bahia
Terça-Feira, 23 de Maio de 2017
Nº 000637/ Ano: VI

CONVITE

Lei de responsabilidade fiscal

A Secretaria de Administração e Finanças do Município de São Félix do
Coribe, de forma conjunta com a Secretaria Municipal de Saúde, através de seus
representantes legais firmatários, vêm, convidar a toda a população para assistir a
audiência pública a ser realizada no auditório da Câmara Municipal, no dia 30 de maio
do corrente ano, às 19h30, para apresentação de relatórios em atendimento §4º, art.
9º, da Lei Complementar nº 101/00, relativo ao primeiro quadrimestre de 2017 com
parâmetros em relação ao exercício de 2016, concomitante com o relatório disposto
no §5º, art. 36, da Lei Complementar nº 141/12, relativo a Saúde.
Sem mais para o momento, apresentamos os nossos protestos de estima e apreço.
Atenciosamente,

Marinaldo Magalhães Carneiro
Secretário de Administração e Finanças
Marcos Ataíde de Oliveira
Secretário de Saúde

Avenida Luis Eduardo Magalhães, S/N – Centro, São Felix do Coribe – Bahia.
www.saofelixdocoribe.ba.gov.br / Tel.: (77)3491-2921
E-mail: diario.oficial@saofelixdocoribe.ba.gov.br
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