ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE GAVIÃO
Gabinete do Prefeito
IIm°. Senhor
Valdemir Oliveira dos Santos
MD. Presidente da Câmara de Vereadores
Gavião - Bahia
GAVIÃO, 31 de Dezembro de 2016.
RELATÓRIO DE GESTÃO
"Relatório de Prestação de Contas da Gestão concernente ao Exercício
Financeiro de 2016, em cumprimento ao que determina o Artigo 9°, item 32 da
Resolução n° 1060/05 de 26 de abril de 2005".
Em cumprimento ao que determina o artigo 9°, item 32 da RESOLUÇÃO N°
1060/05 - TCM/BA apresentamos o Relatório dos Projetos e Atividades concluídas da
Gestão administrativa do Exercício Financeiro de 2016, a fim de que seja apreciado por
esta Augusta Casa.
Em decorrência da necessidade de que seja cumprida a legislação pertinente, com
fundamentação nos deveres constitucionais a me outorgada, na condição de Prefeita
eleita do município de Gavião, para o mandato de 2013/2016, venho através do presente
RELATÓRIO, levar ao conhecimento do Insigne Presidente e dos nobres Vereadores, as
ações desenvolvidas no Município de Gavião, no período compreendido entre 01/01/2016
a 31/12/2016, ratificamos na oportunidade, que observamos e cumprimos todos os
princípios norteadores alusivos à normalização de uma boa administração, e em
observância ao preceituado por nosso Programa de Governo.
Os resultados do presente relatório, conforme as peças contábeis anexas visam
oferecer condições que possibilitem uma visão abrangente da real situação do nosso
município, conforme descrição analítica anexa.
GABINETE DA PREFEITA:
Dando continuidade à política de transparência e
modernidade a Prefeitura de Gavião, através do Gabinete da Prefeita, continuou
investindo em ferramentas de baixo custo, contudo importantes para o bom andamento
da administração, sobretudo no que concerne a transparência dos seus atos e ações,
objetivando com isso informar aos nossos munícipes, a Bahia e ao Brasil as mudanças
que são comuns ao nosso município, logo mantivemos o nosso site, o blogue, um canal no
Youtube, um canal no flickr e um no twitter, além disso mantivemos o contrato com
Diário Oficial, onde todos os atos da Prefeitura são divulgados concomitante a sua
geração.
Enviamos também a Câmara de Vereadores todos os Projetos de Leis, que a
legislação determina, com o propósito de que o nosso município pudesse sempre está
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inserido no contexto legal em observância aos princípios preconizados pelo Estado e pela
União.
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO:
Mantivemos o que implantamos nos Exercícios
anteriores, ou seja, trabalhamos com rigorosidade no que concerne aos gastos públicos,
controle esse, que nos propiciado administrar com racionalidade e objetividade,
sobretudo no que diz respeito a nossa capacidade de investimento e eleger as prioridades
básicas dos nossos munícipes, no que diz respeito às licitações trabalhamos em
conformidade com a Lei n° 8.666 de Julho de 1993 e no que diz respeito modalidade
Pregão e Tomada de Preço, com publicações no Diário oficial dos Municípios, Estado e
União, quando os recursos são oriundos do Governo Federal, salientamos que as
modalidades citadas são publicadas em jornais de grande circulação, Com em
observância a Lei n° 10.520/2002.

SECRETARIA DA FAZENDA:
No Decorrer do Exercício em apreço foi dado
continuidade a prática por nós implementada no Exercício anterior, ou seja, rigor
com as contas públicas, fato esse que tem nos possibilitado honrar todos os nossos
compromissos em tempo hábil, principalmente as obrigações do município para com a
Embasa (Parcelamento) e normal, Coelha, INSS, PASEP, RECEITA FEDERAL, temos
pagado rigorosamente em dia aos nossos funcionários e Credores, implantamos o serviço
On line de pagamento, fato esse que tem nos propiciado o pronto pagamento dos nossos
credores, é imperativo que se diga que hoje o município de Gavião encontra-se em
situação de adimplência com todos os órgãos das esferas Estadual e Federal.
SECRETARIA DE E INFRA-ESTRUTRA E SERVIÇOS PÚBLICOS:
No decorrer do presente exercício, foram
desenvolvidas as seguintes ações: Promovemos a recuperação com encascalhamento das
estradas vicinais do Município com recursos próprios, construímos uma Quadra
Poliesportiva em Convénio com o Ministérios dos Esportes, com Contrapartida da
Prefeitura Municipal, Iniciamos a construção da Praça das Bíblia em Convénio com o
Ministério do Turismo, com Contrapartida do Prefeitura Municipal, Iniciamos a
construção da Quadra Poliesportiva do Povoado do Vieira, em Convénio com o
Ministérios dos Esporte e Contrapartida da Prefeitura Municipal, Iniciamos a
construção do muro do Campo de Futebol, Convénio com o Ministérios dos Esportes e
Contrapartida da Prefeitura Municipal, Início da Pavimentação, prolongamento da
Avenida Lomanto Júnior, em Convénio com o Ministério das Cidades, , Bairro Nova
Canaã, Conclusão da Pavimentação do Bairro José Papagaio, Convénio com a Conder,
Cobertura da Feira Livre, em Convénio com a Conder,
Patrolamaneto e
Encascalhamento da Estrada Gavião - Carrapato, com a Construção de Bueiros e
Passagens Molhadas, em Convénio com Ministério da Agricultura e Contrapartida da
Prefeitura Municipal, Conclusão do Centro de Comercialização de Animais, Além de
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termos mantido a regularidade do abastecimento de água em toda a Zona Rural do
nosso município.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
No Exercício de 2016, demos continuidade à
política de valorização do Magistério, foram desenvolvidas ações do PACTO pela
educação nas séries do 1°, 2° e 3° anos, com metodologia voltada para a alfabetização e
letramento. Realizamos as tradicionais festas juninas em todas as escolas da rede
municipal, Comemoramos a Semana da Páscoa em todas as escolas da Rede Municipal,
com distribuição de chocolates, Comemoramos o dia das Crianças, Concluímos a
construção de uma Escola com 04 (quatro) salas na Zona Rural, modelo FNDE, na
Comunidade do Canela D"Ema, mantivemos a regularidade na distribuição de merenda
com contrapartida de 50% (Cinquenta por cento) da Prefeitura Municipal, Implantação
de Cursos Profissionalizantes para os alunos da EJA (Estatuto de Jovens e
Adolescentes),tais como: Culinária, Pedreiro e Pintor, Realizamos a Gincana quando do
aniversário do Colégio Durvalina de Oliveira Cunha, realizamos o Projeto ECA nas
Escolas em parceria com o CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente), executamos também a Cobertura do Parque e Construção de duas salas
anexas na Escola Infantil.
SECRETARIA DA SAÚDE
Conhecedores que somos da carência do nosso povo, priorizamos
o atendimento básico e de fundamental importância com o objetivo de melhorar e
estabelecer critérios profiláticos, assim sendo, foram realizados os seguintes
procedimentos que elencamos a seguir: Foram realizadas 1.029 (Hum mil e vinte e nove)
consultas de enfermagem pelo PSF, 2.101 (Duas mil, cento e uma) Consultas médicas,
através do Centro de Saúde, realizamos 3.242 ( Três mil, duzentas e quarenta e duas)
Consultas Médicas, 467 (Quatrocentos e sessenta e sete) procedimentos odontológicos,
foi feita a coleta de 194 (Cento e noventa e quatro) Coletas para exames Cito patológico
do Colo Uterino, foram feitas 255 (Duzentos e cinquenta e cinco) Exames de
Mamografias, 2.905 (dois mil novecentos e cinco) exames de laboratório, Triagem Pré
Natal 180 (Cento e oitenta), 41 (Quarenta e um) Ultrassonografias, 198 (Cento e noventa
e oito) testes rápidos, 60(Sessenta) Raio X, 22 ( Vinte e dois) Eletro Cardiogramas, 19
(Dezenove) Endoscopias, 17 (Dezessete) Eletroencefalograma, 09 )Nove) Densitometria
óssea, 05 (CincOO Holteres, 06 (Seis) Ultrassonografias Duplex com Escan, 08 (Oito)
Ecocardiogramas e 21 (Vinte e uma) Monitorização Ambulatorial de Pressão Arterial.
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL
O Centro de Referência de Assistência Social
(CRAS), é o órgão responsável pela organização e oferta de Serviços da Proteção Social
Básica do Sistema Único da Assistência Social, durante o Exercício de 2016 foram
desenvolvidas ações objetivando
o fortalecimento dos vínculos familiares e
comunitários, de forma a prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidade e riscos
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sociais
nos territórios , por meio do desenvolvimento das potencialidades,
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, e da ampliação do acesso aos
direitos da cidadania.
No CRAS são ofertados alguns serviços sócio assistenciais a exemplo, do Serviço de
Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, o Serviço de Fortalecimento de
Vínculos.
Demos continuidade ao Grupo de Convivência "Vida Feliz para Idosos - "Grupo Vida
Feliz", com o objetivo de promover a permanência ativa dos idosos na sociedade, bem
como incentivar a inserção dos idosos ociosos no convívio social e/ou comunitário,
fortalecendo a sua autoestima, valorizando suas experiências de vida de formas a
incentivar o envelhecimento saudável.
Promovemos a semana do idoso, , dia das Mães, do Serviço de Convivência e Jovens,
Comemoramos também o dia da consciência negra, durante o referido exercício
atendemos no CRAS , Centro de Referência e Assistência Social, 523 famílias, em
Convénio com o Governo Federal foram contempladas 343 famílias, foram expedidos
162 documentos de Identidades/outros, além de terem sido contempladas 40 famílias
com o Programa Minha Casa Minha Vida, em Convénio com o Governo Federal,
promovemos também a alimentação dos sistemas de informação disponibilizados pelo
MDS (Ministério do Desenvolvimento Social), principalmente CADSUAS, Sistema de
Cadastro do SUAS Sistema Único de Assistência Social), CRAS (Centro de Referência
de Assistência Social), SAA (Sistema de Atualização de Usuários) e SISC, ( Sistema de
Informação da Assistência Social), foram promovidas reuniões com técnicos do Governo
Federal e Estadual objetivando o aprimoramento necessário para o desenvolvimento,
Avaliação e Planejamento anual da política municipal de Assistência Social, realizamos
também o acompanhamento do Plano de Ação anual dos Governos Estadual e Federal,
fizemos a inserção do sistema on line (SUASWEB), na prestação de Contas dos recursos
oriundos da União, Promovemos audiência pública sobre o FIA, (Fundo para Infância e
Adolescência), promovemos a Feira de Economia Solidária, participamos também da
realização da Conferência das cidades, promovemos a campanha de prevenção sobre
exploração sexual além de termos realizado a comemoração do serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos.
SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESENVOVIMENTO ECONÓMICO E
MEIO AMBIENTE:
Apesar da Grave Crise que tem assolado o nosso
Município, devido à longa estiagem que tem castigado a Região Nordeste do País, em
especial o Norte e Nordeste da Bahia, onde estamos localizados, objetivando minimizar
as agruras das famílias, principalmente daquelas que vivem na Zona Rural, foram
desenvolvidas ações e Projetos que elencamos a seguir:
Durante
o
Exercício
de
2016,
foram desenvolvidas visitas de Assistência Técnica a produtores rurais do município,
Elaboramos, executamos e fiscalizamos junto com Técnicos do Banco do Nordeste,
Programas do Pronaf Semiárido, além de Programas de Alimentos, FNE, Agro Amigo, e
Crédito Amigo com a liberação de RS 1.100.000,00 ( Hum milhão e Cem mil reais) em
parceria com o Banco do Nordeste, Banco do Brasil e EBDA.
Em parceria com o Governo do Estado da Bahia, foi feita a inserção do Programa Agua
para todos, com o recebimento de 50 (cinquenta) cisternas de Polietileno em Convénio
Av. Lomanto Júnior S/N, Centro, Gavião - Bahia - CEP. 44.650-000
CNPJ. 13.233.036/0001-67
Fone: 753682-2151

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE GAVIÃO
Gabinete do Prefeito
com a CAR Governo do Estado da Bahia, conseguimos junto ao Governo do Estado 40
(Quarenta) Barracas padronizadas para a Feira Livre, Convénio com a CAR, Governo
do Estado, fizemos a Adesão ao Programa Garantia Safra, com Contra Partida da
Prefeitura Municipal de Gavião, beneficiando 389 (Trezentas e oitenta e nove famílias),
foi mantido e desenvolvido o Apoio Técnico as Associações Comunitárias do Município,
continuamos também com a parceria com a UNICAFS, Banco do Nordeste e SETAF,
Além de termos realizado com sucesso a primeira Feira de Comercialização de Animais,
promovemos a Reestruturação do Conselho do Meio Ambiente e Criação do Conselho
Municipal de Desenvolvimento Sustentável, promovemos a distribuição de 50.000
(Cinquenta mil alevinos), e entregamos sementes de milho para 120 (cento e vinte)
produtores da Agricultura Familiar.
Sendo para o momento o que nos Cumpre.
Atenciosamente,

ÍÇ\\A HFvOLIVEIRA SILVA

Prefeita Municipal
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