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Ata da 1ª Reunião e Audiência 

Pública da Comissão 

Permanente de Finanças, 

Orçamento e Fiscalização da 

Câmara Municipal de Feira de 

Santana, referente à 1ª Etapa, do 

4º Período, da 18ª Legislatura, 

realizada no dia 28 de fevereiro 

de 2020.   

 

 

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e 

vinte, às 9 horas, no Plenário da Câmara de Vereadores de Feira de 

Santana, situada à Rua Visconde do Rio Branco, 122, nesta cidade, 

Estado da Bahia, realizou-se a primeira Reunião e Audiência Pública 

da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização 

deste Legislativo, referente à primeira Etapa, do quarto Período, da 

décima oitava Legislatura, convocada em conformidade com o 

Artigo 9º, Parágrafo 4º, da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de 

Responsabilidade Fiscal e com a publicação do convite impresso no 

Jornal Folha do Estado, edição de 19 de fevereiro de 2020 e no 

Diário Oficial Eletrônico do Município de Feira de Santana, edição 

720 de 19 de fevereiro de 2020, convidando os vereadores, 

associações, sindicatos e o povo em geral a participarem deste 

evento, com o objetivo de Avaliar o cumprimento das Metas 

Fiscais do Poder Executivo, referente ao exercício do 3º 

(terceiro) quadrimestre do ano de 2019. Na forma regimental, o 

Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, edil 

Edvaldo Lima dos Santos, declarou instalada a presente audiência e 

procedeu a leitura do convite de convocação desta. Em seguida fez o 

registro das seguintes presenças: Sr. Expedito Eloy – Secretário 
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Municipal da Fazenda, Sr. Anilton Santana Melo- Assessor Especial 

da Secretaria Municipal da Fazenda, Sr. Tarles Walker Ramos 

Araújo- Chefe de Divisão de Informática e Estatística da Secretaria 

Municipal da Fazenda, Sr. Yago Shamady- Assessor de TI desta 

Câmara, Sr. Helder Bezerra, Servidor desta Casa, Sr. Mário Martins 

Rocha Neto- Fotógrafo, Sra. Ananda Boaventura de Andrade 

Medeiros- Redatora de Notícias, Sra. Djennypher Alayr Souza 

Maximo e Sr. Clebson Silva de Jesus, Intérpretes de Libras, Sra. 

Ingrid Lobo Moraes- Assessora do Vereador Edvaldo Lima, além de 

representantes da imprensa local e da TV Câmara. Dando 

prosseguimento, o Presidente desta Comissão, Vereador Edvaldo 

Lima, convidou o Sr. Secretário Expedito Eloy para compor a Mesa 

desta Audiência, bem como o Sr. Anilton Santana Melo- Assessor 

Especial da Secretaria da Fazenda, concedendo a palavra ao 

supracitado Secretário, que após saudar a todos os presentes,  com o 

auxílio de “data show”, procedeu a detalhada apresentação do 

Relatório de Avaliação de Cumprimento das Metas Fiscais, 

relativa ao 3°(terceiro) quadrimestre do ano de dois mil e 

dezenove, inicialmente constante de comparativo de meta versus o 

que foi realizado no 3° quadrimestre de 2019, seguido da avaliação 

do referido cumprimento de metas, que constou da descrição de 

receitas tributárias, de contribuições, patrimonial, de serviços, 

transferências correntes, bem como outras receitas correntes e 

receita de capital com seus respectivos valores. Prosseguindo, ainda 

no que se refere a avaliação de metas fiscais do 3° quadrimestre, 

foram comparativamente detalhadas as receitas tributárias, 

transferências constitucionais e legais, além de receitas de capital em 

relação a 2019/2018. Dando prosseguimento, nas tabelas 11 e 18 do 

Relatório apresentado, o Sr. Secretário observou que alguns valores 

não estão visíveis no “data show”, sem prejuízo dos valores 

efetivamente constantes no relatório, devendo ser posteriormente 

atualizados. Dando continuidade, ao longo da apresentação também 

foram especificados, dentre outros, os valores relativos à receita 
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corrente líquida, que foi de R$ 1.122.764.609,92; no que se refere a 

despesa com pessoal ativo o limite legal foi: R$ 606.292.889,36; o 

limite prudencial: R$ 575.978.244,89; limite de alerta: R$  

545.663.600,42 e as despesas com pessoal no valor de R$ 

600.661.094,22; pensionistas e inativos: o limite legal foi de R$ 

134.731.753,19, tendo as despesas com os mesmos sido no valor de 

R$ 123.786.065,66. Outros valores também foram descritos no que 

se refere ao demonstrativo de dívida consolidada, assim como do 

resultado primário. Quanto ao resultado nominal, o valor foi de R$ 

3.175.844,15 e a meta de resultado nominal LDO fixada para o 

exercício de referência foi de R$ 634.121,00. Finda a apresentação 

do relatório,  questionamentos foram formulados pelo o Presidente 

desta Comissão, Vereador Edvaldo Lima dos Santos, e devidamente 

respondidos pelo Sr. Secretário Expedito Eloy. Em seguida o 

Presidente Edvaldo Lima franqueou a palavra aos presentes que 

quisessem se pronunciar e logo após ao Sr. Secretário, para as suas 

considerações finais. Nada mais havendo por tratar, o Vereador 

Edvaldo Lima, Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e 

Fiscalização desta Casa, agradeceu a presença de todos e declarou 

encerrada esta audiência. Para constar, eu, Verana Neves Porto, 

Coordenadora do Setor de Redação e Atas, lavrei esta, que segue 

assinada.  


