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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 

2º Período, da 19ª Legislatura, 

realizada no dia 03 de março de 

2022.   

 

 

 

Aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e 

dois, às 15:00 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 

segundo Período, da décima nona Legislatura, convocada em 

conformidade com o Artigo 9º, Parágrafo 4º, da Lei Complementar 

nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal e com a publicação 

feita por esta Casa da Portaria 83/2022, com o objetivo de Avaliar o 

cumprimento das Metas Fiscais do Poder Executivo, referente 

ao exercício do 3º (terceiro) quadrimestre do ano de 2021. Na 

forma regimental, o Presidente da Comissão de Finanças, 

Orçamento e Fiscalização, edil Jurandy da Cruz Carvalho, declarou 

aberta a presente audiência, inicialmente prevista para realizar-se no 

dia 28 de fevereiro, em conformidade com a Portaria 82/2022, e 

adiada por falta de quórum, procedendo em seguida a leitura da 

portaria de convocação desta presente audiência. Prosseguindo fez o 

registro das presenças dos Vereadores Ronaldo Almeida Caribé e 
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José da Costa Correia Filho, respectivamente Vice-Presidente e 

Membro da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, bem 

como destacou as seguintes presenças: Sr. Expedito Eloy – 

Secretário Municipal da Fazenda, Sr. Anilton Santana Melo- 

Assessor Especial da Secretaria Municipal da Fazenda, Sr. Diego 

Santana, Chefe de Gabinete da Secretaria da Fazenda, Sr. Nivaldo 

dos Santos Alves – Assessor Especial da Secretaria Municipal da 

Fazenda, Sr. Flávio Natalício Barbosa- Técnico de TI desta Câmara, 

Sr. Márcio José Garcez Vieira- Fotógrafo, Sra. Maria Madalena de 

Jesus - Redatora de Notícias, além de representantes da imprensa 

local. Em seguida, o Presidente desta Comissão, Vereador Jurandy 

Carvalho, convidou o Secretário Expedito Eloy, bem como o Sr. 

Anilton Santana Melo para compor a Mesa desta Audiência, 

concedendo a palavra ao supracitado Secretário, que após saudar a 

todos os presentes, com o auxílio de “data show”, procedeu à 

detalhada apresentação do Relatório de Avaliação de 

Cumprimento das Metas Fiscais, relativa ao 3°(terceiro) 

quadrimestre do ano de dois mil e vinte e um, inicialmente 

constante de comparativo de meta versus o que foi realizado no 3° 

quadrimestre de 2021, 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 

2021/2020. Dando prosseguimento, ao longo da apresentação 

também foram especificados, dentre outros, os valores relativos à 

receita corrente líquida, que foi de R$ 1.308.698.745,80 (um bilhão, 

trezentos e oito milhões, seiscentos e noventa e oito mil, setecentos e 

quarenta e cinco reais e oitenta centavos); no que se refere a despesa 

com pessoal ativo o limite legal foi: R$ 706.697.322,73(setecentos e 
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seis milhões, seiscentos e noventa e sete mil, trezentos e vinte e dois 

reais e setenta e três centavos); o limite prudencial: R$ 

671.362.456,18(seiscentos e setenta e um milhões, trezentos e 

sessenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e dezoito 

centavos); limite de alerta: R$  636.027.590,46(seiscentos e trinta e 

seis milhões, vinte e sete mil, quinhentos e noventa reais e quarenta 

e seis centavos) e as despesas com pessoal no valor de R$ 

619.901.458,88(seiscentos e dezenove milhões, novecentos e um 

mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos); 

pensionistas e inativos: o limite legal foi de 

R$157.043.849,40(cento e cinquenta e sete milhões, quarenta e três 

mil, oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos), tendo 

as despesas com os mesmos sido no valor de R$ 

139.692.788,26(cento e trinta e nove milhões, seiscentos e noventa e 

dois mil, setecentos e oitenta e oito reais e vinte e seis centavos). 

Outros valores também foram descritos no que se refere ao 

demonstrativo da dívida consolidada, assim como do resultado 

primário, que é a diferença entre as receitas e as despesas primárias, 

e o nominal, que representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal 

líquida ao final do quadrimestre atual, e o saldo da dívida fiscal 

líquida ao final do quadrimestre anterior, além de também terem 

sido apresentados dados de gastos referentes a educação e saúde. Em 

seguida, finda a apresentação do relatório, questionamentos foram 

formulados pelo Presidente desta Comissão, Vereador Jurandy 

Carvalho, e devidamente respondidos pelo Secretário Expedito Eloy, 

que após dirimir todas as dúvidas, proferiu suas considerações 

finais. Logo após, nada mais havendo por tratar, o Vereador Jurandy 

Carvalho, 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, 

Redatora e Coordenadora do Setor de Redação e Atas, lavrei esta, 

que segue assinada.  


