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E"t:ado do Piauí 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPI A DO PIAUÍ 

ATA OE AUOIENCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO 00 

RELATÓRIO OE GESTÃO FISCAL REFERENTE AO 11> E 2" SEMESTRE 

OE 2018 00 MUNICIPIO O E CAMPINAS DO PIAU I - PI 

A os doze dias do mês de junh o de 2019, com ini c io à,s de:z h oras e 

trinat minutos, n a, sed e d a Cêmara M 1unicip a l d e Campinas do Pieur, 

estiveram p resentes: representa ntes d e classe, conselhos, Secretario 
Munidpal de Saúde, secretaria Muni c ipal de Educação, controlador 
lnter·no, vereadores, e membros da sociedade devidamente 

relacionedos e m lista d e presença, e m anexo, para realização de 
Audiên cia Pública do Relatórlo d e Gestão Flscal referente ao 11:1 e 2CI! 
SEMESTRE de 2018. O Edital p ara realização a udiên cia foi publicado no 
Diário ofi c ia,, dO$ M1.midpios de 1 0/06/2019, sendo e nviado$ convites 
à Cê m ,ara Municip al, Entidades de Classe e comunidade em gera l, afim 
de participarem d apresen tação do Rei ,tór io de Gestão Fiscal 
refl'.lcrl'.lcnte ao 1" º' 2" SEMESTRE de 2018. o contador Franc isco das 
Chaga s Oliveira Neto, deu, abertura a a udiência, apresentando os 

recursos recebidos, os g<>stos efetu ados pelo município de CAMPINAS 
00 PIAUI - PI, no periodo de 01 de Janeiro de 2017 a 31 de dezembro 
d e 2018, onde os dados apresen tados no período foram: Recei,ta 

corre nte Liquida RS 15.5 82.272,22, Rece ita Tota l de RS 1 7.06 0 -083,77, 
<>s Oespes<>s tot<> li .:ar <> m R$ 1 7.022.094,35, h a v e ndo u m déficit de R$ 

.439.822, . Os gastos com saúde tota li zara m R$ 4 .860 .849,75, 

sendo R$ 2 .576.223, 78 com recu rsos p róprios t otal izando 3 0,51% de 
gastos com saú d e . A s rece itas oriundas do Fundeb foram de RSi 

4.498.072,39, sendo gasto com m agistério RS 3 .090.165,02 que 
correspond e 68, 70'¾., o gasto totall com educação foi de R$ 
6.824.703,58, onde R$ 3.548.381,29, foram com recursos próprios 

atingindo o percentual de 42,27% de gastos com educaçao. Já os 
g<>stos com pessoal do perlodo tot,a li'l.ou R$ 7.128.097 ,50 
correspondente a 45, 7 4 % da r eceite do período .Os participante 
acompanh a ram as cxplana9õos dos dados acim a, sendo facultado a, 

pala,vra a p á rti,c ipantes o n de a llg uns cid a d ãos contribuíram no d e b ate_ 
N ada m ais h av endo a ser inform ado, foi e n cerrada a a udiência, e 
lavrada a presen te ata à qual anexamos lista de presença. 

LISTA ,DE FREQÜÊNCIA 

Audiência Pública RGF 1° e 2° Semestre 2018 

12/06/2018. 

A 

Estado do Plaul 
PReí'BITUAA MUNICIPAL De RJ8EIAA 00 PIAUf 
CNPJ Nt Ol-612.604/0001'51 
PraÇll CAlronel José Bofl!es, s/o - Centro 
CEP - 64.725-000 - Ribeira do Plau! - Piauf 
pm°ci'1lrad~ll.com 

ORDHM DE SERVIÇO 

--~ ~~I 
tJ j,li:i-t%1M 1td·Siti3P.ii 

Ribeira do Piauí (PI), em 12 de junho de 2019. 

J R D BRANDÃO ElKEl.l, CNPJ nº 23.511.454/0001-22, pessoa juridica de direita 
privado, com sede na Av. Silo Prand.sco, nº 1920, lJa1tro Trancredo Neves, munidplo 
de T@rl!&irut - PI, CEP 64.076-520. 

Pre7.ado Senhor, 

Com base no Proc!eMO Administrativo nº ()31/2019, Proc!eMO 

'Licita.lório nº 07f.ZD19, modalidade Carta Convite, contrato 11&<1inado em 29 de maia 

de 20'19, que tem que como objeto a aqui&içio de mobilürio escolar para atender aa 

neceaidade■ da HC:reti1rla munidp,11 de edacaçio, de sua responsabWdade e na sua 

proposta de preços, enviada à. PreCeltura RlbeJra do Piaul-Pl, fica essa empresa, a 

partir desta data, devidamente autorizada a prestar oe serviços ali dieaiminadoe . 

Arnaldo Araújo Pen:ira da Coeta 
P!oefeito de Ribeira do Piauí/PI 

l!.stado dó PIA~! 
PRFl'l!lnJRA MUNICIPAi.. DB RIB S:JRA DO PlAUI 
CNPJ NP 01.612.604/0001-51 
Pmça Coronel loú Borge,,, s/n- Centro 
CllP - 64.725-000 - ltlbotm do Plnul - Plftul 
prelelturod~pnall.com 

O.ereto rt" 011/2019. Ribeira do Plaul, em 11 de Junho de 2019, 

01sp4e solH9 • nulfdada • tio .,-,,_.ao • 
•wvldor conhàdo • fflulo preúrlo • cM out,u, 
p,o"ldtnr:la. 

O PlllfellD Municipal de Rlbefra cio Piaul. Elllado cio Piauí, no u110 de euu alribuiçõee le,geie; 
cooferida pe1$ l.oi Org6nica do Munl01pio r:/c o Arl YT. Incisos li e IX. e At t 189 da Cons11Mção Federei, 
ele.: 

Con11donindo • noceNidade d•~ a m6quln8 adminl-■ e em wmprlmailo da decido 
proferido pelo Tribunal óe Corut do Estado do Piaul(TCEIPI) r10II 91'.0S do Pl'oceseo n• 
TC/021055/201 7: 

C0111iderando que a adm n6o ou 00111r'a1aÇão de a&tvídorea 110met1le M d■ri mediante privla 
apl'O'lllÇ60 em c:oncurao publir;;o nos tennos do M . 37, lndso li, e seu§ 'l', da Constilulçlo Feóefel. e a: 
S6mula rf' 3183 do oolenclo TST, a COtlsideranclo ainda recente decillo do egrjglo STF no Recurso 
Exúll0tdr1ário rf' 70514Q/RJ, ele relal0ria dO Min. Teori Zavadt, de 28.08.2014; 

Con9ldenlndo. enf'un, qllfl oa atos admlnlstnnlllos elllaclas de vícios ou de Ilegalidade pode,n _. 
anul8dee ou dedalrallos nulos pela própria adrrwil1n,ç6o, oos te!moa da SCimtilu rf' 348, rf' 473 e r,e 
686 do Supremo T filunal Fedenll, 

RESOLVE: 

Art. 1• • Tomar nulo" .em nenhum efeito jurídico IDdaa as admi■lllet de pessoal ou 00~ 

de pessoal pata o quaélt'O de peuoal do Munidplo dll Rlbelra do Piaul-f'I, apóll a promulgaçtio da 
Conlfflulçlo Federlll de 1988, ~m préy1a aprovação em conc:urao público J10II '8ffllOS do M 37, 11\aso, 
U. da Conltiiuçlo Feclenll. 

Art. 'Z" - Ficam llfUUldos e/ou ·--- doa CllJgOI, lodol OII ff'Yldolll sniúdorw de 
Mfliiços admlidos ou oontratadol. a tllulo ~rio. pera o quadro de pessoal do munieipio de Riblira 
do PI-..H>I, Mm pr6Yia ~ em COIICUl'l0 pútlllco de p«J1fN OU de p!OVIII • lllulos, 

Art. 3° - EMe OeettJto enlla em "'OOI' • •~ dnla data. laando l'8','0\Jldaa u d•~ em 
conlnlno 

Gatn!!e da Pl'llfalo Ml.lnlClpal de Rll>elll do At!Llf - PI, am 11 de junho de 2019. 

h:rr~~ ~-ê:.~ 
Pmello MLW!lclpal d• RlbalN do Plaul 


