ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE GAVIÃO
Gabinete do Prefeito

GAVIÃO

Hm". Senhor
José Adilson Cunha Silva
MD. Presidente da Câmara de Vereadores
Gavião - Bahia
GAVIÃO, 31 de Dezembro de 2018.

RELATÓRIO DE GESTÃO

"Relatório de Prestação de Contas da Gestão concernente ao Exercício Financeiro
de 2018, 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 2018, a fim de que seja apreciado por
esta Augusta Casa.
Em decorrência da necessidade do cumprimento da legislação pertinente, com
fundamentação nos deveres constitucionais a me outorgado, na condição de Prefeito eleito
do município de Gavião, para o mandato de 2017/2020, venho através do presente
RELATÓRIO, levar ao conhecimento do Insigne Presidente e dos nobres Vereadores,
síntese das ações desenvolvidas no Município de Gavião, no período compreendido entre
01/01/2018 a 31/12/2018, 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 DO PREFEITO:
Priorizando à política de transparência e modernidade a
Prefeitura de Gavião, através do Gabinete do Prefeito, deu continuidade à política de
investimento em ferramentas de baixo custo, contudo, importantes para o bom
andamento da administração, sobretudo no que concerne a transparência dos nossos atos
e ações, objetivando com isso informar aos nossos munícipes, a Bahia e ao Brasil as
mudanças inerentes ao nosso município, logo mantivemos o nosso site, que engloba o
blogue, uma página no facebook, entre outros, além disso, mantivemos o contrato com
Diário Oficial, onde todos os atos da Prefeitura são divulgados concomitante a sua
geração.
No decorrer do presente, Enviamos também a Câmara de Vereadores todos os
Projetos de Leis, que a legislação determina, com o propósito de que o nosso município
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pudesse está sendo inserido no contexto legal em observância aos princípios norteadores
das suas necessidades conjunturais e no determinado pelo Estado e pela União.
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO:
Trabalhamos com o rigor necessário no que concerne
aos gastos públicos, controle esse, que nos tem propiciado administrar com racionalidade
e objetividade, sobretudo no que diz respeito a nossa capacidade de investimento e atender
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, no que diz respeito as modalidades
Pregão e Tomada de Preço, temos feito as publicações no Diário oficial dos Municípios,
Estado e União, quando os recursos são oriundos da última da última esfera de Governo
citada, salientamos que as modalidades de licitações citadas são publicadas em jornais de
grande circulação, em observância a Lei n" 10.520/2002, Promovemos como de costume
os festejos alusivos as comemorações do Tradicional São Pedro do nosso município, festa
essa que durou 03 (três) dias.
SECRETARIA DA FAZENDA:
No Decorrer do Exercício do presente exercício,
Implementamos, observamos e fizemos cumprir com rigor o controle das 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
cotidiano, Coelba, INSS (Parcelamento) e dos respectivos meses, PASEP, RECEITA
FEDERAL, temos pagado rigorosamente em dia aos nossos funcionários e Credores,
implementamos e demos continuidade ao 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 o Patrolamento de todas as estradas
vicinais do nosso município, sendo que nas estradas que ligam às Comunidades do
Facheiro e Várzea do Laço além do Patrolamento aconteceu também o encascalhamento,
promovemos também a roçagem das margens de todas as estradas Vicinais, Construímos
02 (duas) passagens molhadas sendo uma no Riacho do Facheiro e outra no Riacho Preto,
Região do Cipó de Leite, Promovemos a Pintura total do Colégio Durvalina de Oliveira
Cunha, e parcial da Creche Cândida de Oliveira Silva, recuperamos o antigo Prédio onde
funcionava a Escola Professor António Vieira, para adaptação e funcionamento do Mais
Educação, Recuperamos e pintamos o palco da Praça Joaquim Pantaleão da Cunha,
efetuamos a pintura e reforma do Posto de Saúde Angélica Maria de Jesus Raposo,
efetuamos a cobertura, pintura e dos Boxs, onde são comercializados bebidas e lanches,
além de termos feito a ampliação de 01 (um) deles, demos continuidade a construção da
Praça da Bíblia, que encontra-se em fase final, obra essa em Convénio com o Ministério
do Turismo, demos continuidade a construção da UBS(Unidade Básica de Saúde (UBS),
obra essa, que encontra-se em fase final, em Convénio com o Ministério da Saúde,
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Concluímos e entregamos a quadra Poliesportiva da Comunidade do Marruás, em
Convénio com o Ministério dos Esportes, pintamos o Quiosque localizado no Centro de
Comercialização de Animais, Construímos a Rede de esgoto da Rua da Palmatória e
Hermelineo Soares, Pavimentamos a paralelepípedos parte complementar da Avenida
João Batista da Conceição, da Rua da Unida Básica de Saúde (UBS), e da Rua da Quadra,
ambas em Convénio com a Conder, Recuperamos a arquibancada e construímos 02 (dois)
banheiros no Estádio Municipal, Recuperamos o Calçamento de diversas Ruas da Cidade
de Gavião, num, total de 1128m2 (Hum mil, cento e vinte e oito metros quadrados),
mantivemos a regularidade da poda das árvores e capina de ruas da nossa Cidade,
construímos 08 (oito) redutores de velocidade no perímetro urbano da cidade de Gavião,
procedemos a limpeza de todas as aguadas públicas do município, e a maioria das
particulares como forma de propiciar a todos os moradores da Zona Rural do município
maior conforto de comodidade no sentido de que que as suas aguadas vinhessem a ficar
com maior capacidade de armazenamento de água, num total de 1700H (Hum mil e
setentas horas), mantivemos a manutenção e regularidade da Rede de Energia Elétrica
de todo o município.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
No Exercício de 2018. demos continuidade a
política de valorização do Magistério oferecendo aos nossos Professores e Gestores Curso
de formação continuada, mantivemos a regularidades
das Reuniões com o Grupo Gestor, com o objetivo de otimizar sempre as nossas ações no
sentido de que fosse oferecido sempre aos nossos educandos uma melhor qualidade de
ensino, criamos um calendário para que no final de todo mês acontecesse uma reunião
com toda a equipe envolvida no processo educacional, desenvolvemos ações com a
orientação e participação da Nutricionista em conjunto com o Conselho Municipal de
Alimentação Escolar visando oferecer alimentação de qualidade aos nossos educandos,
promovemos as Reformas das Escolas Humberto José Vieira, situada no Povoado do
Vieira e da Escola D. Pedro II, situada na Comunidade da Várzea do Laço,
Comemoramos as festividades relativas à Páscoa em todas as Escolas da Sede e da Zona
Rural, Comemoramos também as datas cívicas tradicionais e as festas comuns ao
Calendário Cultural do nosso Município, como o São João em todas as escolas da rede
municipal, distribuímos fardas escolares para todos os nosso alunos da sede do município
e da zona rural, procedemos a avaliação e monitoramos ao Plano Municipal de Educação,
demos continuidade ao Pacto pela Educação, Implantamos o monitoramento eletrônico
da Escola Professor António Vieira, com o propósito de propiciar melhor segurança aos
nossos educandos ao corpo docente, bem como a todos os funcionários do referido
educandário, desenvolvemos também ações envolvendo a Psicopedagogia na nossas
Unidades Escolares, demos continuação ao Programa Novo Mais Educação, no antigo
prédio da Escola Professor António Vieira, demos continuidade também ao programa
mais alfabetização também no antiga escola Professor António Vieira, adquirimos
mobiliário escolar e todo material escolar inerente ao bom funcionamento das escolas,
adquirimos também uma Biblioteca para o Ensino Fundamental e por último,
conseguimos um Parquinho Infantil para a Creche Municipal, salientamos que
durante o presente Exercício, mantivemos a regularidade do transporte escolar para
todos os nossos educandos, além da manutenção da regularidade do transporte para os
nossos professores e comunidade que busca qualificação e/ou formação no município de
Capim Grosso.
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SECRETARIA DA SAÚDE
Conhecedores que somos da carência do nosso povo, priorizamos
o atendimento básico e de fundamental importância com o objctivo de melhorar e
estabelecer critérios profiláticos, no que concerne à saúde dos nossos munícipes, assim
sendo, foram realizados os seguintes exames, que elencamos a seguir: Foram realizadas
154 (Cento e Cinquenta e Quatro), Consultas com Clínico Geral, 380 (Trezentos e Oitenta)
Consultas Pediátricas, 119 (Cento e Dezenove) Consultas com Nutricionista, 136 (Centro
e Trinta e Seis) Consultas com Fisioterapeuta, 3.966 (Três Mil, Novecentos c Sessenta e
Seis) Consultas de Enfermagem, oriundas do Programa Saúde da Família, 6.381 (Seis
Mil, Trezentos e Oitenta e Unia) Consultas Médicas, decorrentes do Programa Saúde da
Família, 1.657 (Hum Mil, Seiscentas e Cinquenta e Sete) Procedimentos Odontológicos,
287 (Duzentos e Oitenta e Sete) Atendimentos com Fonoaudióloga, através do Núcleo de
Apoio à Saúde da Família, 275 (Duzentos e Setenta c Cinco) Atendimentos com a
Assistente Social, através do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, 991 (Novecentos e
Noventa e Um) Atendimentos com Fisioterapeuta, através do Núcleo de Apoio à Saúde da
Família, 72 (Setenta e Duas) Atividades com Educador Físico, através do Núcleo de Apoio
à Saúde da Família, foram realizado 70 (Setenta) Ultrassonografias Obstétricas, 45
(Quarenta e Cinco) Testes do Pezinho, 1.942 (Hum Mil, Novecentos e Quarenta e Dois)
Testes Rápidos (HIV, Sífilis, Hepatite B e Hepatite C, 23 (Vinte Três) Consultas com
Ginecologista Obstetra, 70 (Setenta) Triagens Pré Natal, 3.344 ( Três Mil, Trezentos e
Quarenta e Quatro) Exames laboratoriais, 189 (Cento e Oitenta e Nove) Coleta de Exames
Cito Patológicos de Colo Uterino (Preventivos), Foram desenvolvidas 44 (Quarenta e
Quatro) Atividades Educativas, 100 (Cem) Coletas para Monitoramento da qualidade da
água para consumo humano, foram desenvolvidas 03 (Três) Campanhas de Vacinação
Contra (Poliomielite, Sarampo, Infleunza e Antirrábica, 01 (Uma) Campanha de
intensificação e Comunicação para Vacinação de Adolescentes Contra HPV e Meningite
C, Monitoramento Rápido de Cobertura Vacinai de VIP, VOP, Vacina Inativada
Poliomielite, Contra a Paralisia Infantil) e Tríplice Virai, Adesão a Campanha Nacional
Contra a Hanseniase, Verminose, Tracoma e Esquistossomose,, foram desenvolvidas 04
(Quatro) Campanhas destinadas ao Combate ao Aedes Aegypti, Realizamos também uma
Caminhada, alertando sobre à necessidade da Prevenção do Suicídio - Setembro
Amarelo, Participamos da Campanha Dia "D" - Outubro Rosa, inclusive com a
Promoção de Café da Manhã Compartilhado, Promovemos Palestras, Exames
Citopatológico e Teste Rápido, Atualização Vacinai, Avaliação Antropométrica, com a
Inclusão de Atividades de Laser, Massoterapia, Ventoso Terapia e Dia de Beleza,
Procurando Despertar a Auto Estima, Participamos da Campanha Dia "D" - Novembro
Azul, onde na Oportunidade Aconteceu um Café da Manhã Compartilhado, Palestras,
Exames Laboratoriais, Testes Rápidos, Exame de Toque Retal e Atualização Vacinai,
Participamos Também da Campanha Dezembro dia "D" , Dezembro Vermelho, com
Palestras e Testes Rápidos, Promovemos a Manutenção do Programa Saúde na Escola,
Efetivamos também a Participação do Município de Gavião, no Consórcio da Policlínica
Regional de Feira de Santana.
Procedemos e Efetivamos os Seguintes Encaminhamentos Para Consultas de Média
Complexidade: Médico Angiologista ll(Onze) Cardiologista 18 (Dezoito), Cirurgião
Geral 07 (Sete), Endocrinologista 16 (Dezesseis), Gastroenterologista 10 (Dez),
Ginecologista 24 (Vinte e Quatro), Obstetra 24 (Vinte e Quatro), Mastologista 05 (Cinco),
Neurologista 18 (Dezoito), Oftalmologista 93 (Noventa e Três), Ortopedista 81 (Oitenta c
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Um), Otorrinolaringologista 121 (Cento Vinte e Um), Urologista 30 (Trinta),
Neuropediatra 08 (Oito), Dermatologista 08 (oito) e Pneumologista Pediatra 03 (Três).
Procedemos também os seguintes encaminhamentos Para Realização de Exames: Ultra
Sonografias com Doppler 07 (Sete), Eletrocardiografia 10 (Dez), Eletrocardiogramas 52
(Cinquenta e Dois), Testes Ergométricos 08 (Oito), Hotler 02 (Dois), Mapa 05 (Cinco),
Mamografias 166 (Cento e Sessenta e Seis), Raio "X" 56 (Cinquenta e Seis), Ressonância
Magnética 25 (Vinte e Cinco), Tomografia Computadorizada 29 (Vinte e Nove),
Ultrassonogratlas 133 (Cento Trinta e Três), Endoscopia 14 (Quatorze), Colonoscopia 02
(Duas), Eletroencefalograma 20 (Vinte), Videolaringoscopia 12 (Doze), Audiometria 17
(Dezessete) e Prova de Função Pulmonar 05 (Cinco).
Adquirimos com Recursos Próprios 02 (Dois) Veículos Ford Ka, objetivando otimizar as
nossas ações na Secretaria da Saúde, ou seja, melhor servir aos nossos munícipes,
Conseguimos também uma Ambulância Modelo Montana adquirida através de Emenda
Parlamentar, 01 (Uma) Cadeira de Rodas, 01 (Um) Autoclave Digital 21L e 01 (Um)
Detector Fetal.
SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL
No curso do Exercício de 2018 Realizamos a
Primeira Jornada do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), capacitamos as equipes
vinculadas a Secretaria da Ação Social do nosso município, com o objetivo der que as
mesmas, vinhessem a desenvolver um melhor trabalho, principalmente junto às
comunidades com maior carência, entregamos Fardamentos para o Grupo de Idosos Vida
Feliz, entregamos Kits para as famílias que fazem parte do Programa Primeira Infância
no Sistema Único de Assistência Social (SUAS), entregamos também (Cento e setenta)
Cestas Básicas para família carentes do nosso município, adquirimos equipamentos
objetivando melhorar e adequar com maior racionalidade os espaços físicos da Secretaria
da Assistência social, e por conseguinte, melhor servir aos nossos munícipes, promovemos
a reforma da sede do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), desenvolvemos
e executamos o Projeto Secretaria Itinerante nos Povoados do nossos município, quando
da passagem do dia 08 de março, Dia Internacional da Mulher, desenvolvemos ações
voltadas ao empoderamento das mesmas, realizamos a Campanha 18 de Maio, enfocando
o Tema do Dia Mundial do Combate ao Abuso Sexual contra Crianças e Adolescentes,
Realizamos também a Campanha de Prevenção Contra o Trabalho Infantil,
Desenvolvemos o Projeto de Intervenção com os grupos de serviços de Convivência e
Fortalecimento de vínculo na Comunidade, Promovemos o Arraia Centro de Referência
e Assistência Social (CRAS), diga-se de passagem com sucesso, Realizamos o Sarrau
Cultural com os jovens do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV),
Apoiamos e desenvolvemos a execução do Programa Ponto de Cultura, Mantivemos a
regularidade no que concerne ao programa de emissão de documentos tais como:
Carteiras de Identidade, Carteiras de Reservista, Carteira do Idoso e do Jovem, Aderimos
ao Projeto Catavento, que objetiva dar Proteção ao Trabalho Infantil, Realizamos a IV
Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA),
Participamos com Palestras no dia "D" da Família, nas escolas municipais, Participamos
do IX encontro Baiano de Gestores Municipais de Assistência Social, sempre na busca de
novos conhecimentos que nos propicie a nossa atualização e nos capacitasse melhor com
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o objetivo de virmos servir de maneira mais eficaz aos nossos concidadãos, Como de
costume, no final do ano, promovemos o encontro de toda equipe para nos
confraternizarmos e fazermos um balanço das nossas ações no presente exercício.
SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESENVOVIMENTO ECONÓMICO E
MEIO AMBIENTE:
Apesar da Grave Crise que tem assolado o nosso
Município, devido principalmente à longa estiagem que tem castigado a Região Nordeste
do País, em especial o Norte e Nordeste da Bahia, onde estamos localizados, no curso do
presente exercício desenvolvemos ações de Coordenação na elaboração de Projetos de
Estiagem relativos a Obtenção de Créditos junto ao Banco do Nordeste do Brasil, tais
como: Agro Amigo, Agro Amigo Mais, Cred Amigo, Mais Alimentos, entre outros,
salientamos na oportunidade que em decorrência desses Projetos foram liberados R$
1.200.00,00 (Hum milhão e duzentos mil reais), Coordenamos o Programa do Garantia
Safra, com a Inscrição, Supervisão e emissão de Laudos, do referido Programa em
Parceria com a Bahiater, contemplando 308 (Trezentas e oito) famílias, gerando uma
tola folha mensal de pagamento da ordem de R$ 52.360,00 (Cinquenta e dois mil,
trezentos e sessenta reais), perfazendo um montante da ordem de R$ 261.800,00 (Duzentos
e sessenta e um mil e oitocentos reais), em parceria com o Serviço Territorial de Apoio à
Agricultura (SETAF), e da União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e
Economia Solidária (UNICAFES), perfazendo um total de 270 (Duzentos e setenta)
Cadastros ambientais, concomitante a essas ações apoiamos as Associações Rurais do
nosso município, orientando-as com assistência na apresentação de programas e assuntos
correlates. Promovemos diversas reuniões nas Comunidades rurais do município, sempre
buscando a parceria do Banco do Nordeste do Brasil, objetivando a divulgação de
programas visando a orientação dos produtores rurais, Coordenamos e acompanhamos
junto a Comissão municipal de defesa civil, o programa Operação Carro Pipa do Governo
Federal, sendo distribuído em média 90 (Noventa) viagens de caminhões de água para o
consumo humano por mês, totalizando 1100 (Hum mil e cem) viagens ano, tendo com o
público alvo a população residente na Zona Rural do nosso Município, Cadastramos 250
(Duzentas e cinquenta) famílias no Programa de regularização fundiária, para
adquirirem o título da terra j u n t o ao Consórcio do Jacuípe, ação essa que está no aguardo
das respectivas medições, participamos de diversas reuniões com o Conselho Municipal
de Desenvolvimento Sustentável (CMDS), para o acompanhamento e auxílio nas políticas
públicas do nosso município, Em parceria com o Banco do Brasil, trabalhamos para
viabilizar a liberação de projetos rurais, salientamos que o valor das contratações não foi
informado pelo respectivo Banco e por fim Coordenamos junto a Fundação de Apoio à
Agricultura Familiar do Semiárido da Bahia (FATRES)) o cadastro de 60 (Sessenta)
famílias, estamos no aguardo visando a execução do objeto do citado Programa,
salientamos na oportunidade que o recurso a ser liberado ocorrerá por meio do Consórcio
Territorial do Jacuípe.
Senhor Presidente, Nobres Vereadores, temos ciência da dinâmica
administrativa, contudo, acreditamos termos contribuído junto com os Senhores, para
amenizarmos as demandas do nosso povo, por isso, mais uma vez invocamos o
compromisso e o comprometimento do Senhor Presidente e dos Ilustres Edis, no sentido
de que continuem a nos ajudar a administrar e por conseguinte ao nosso Gavião, e que
num futuro próximo tenhamos um Gavião, prospero, altivo e soberano, e que o nosso bom
Deus continue a Iluminar a todos nós.
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Sendo para o momento o que nos Cumpre.
Atenciosamente,

RAULSOARE6 MOURA J Ú N I O R
Prefeito Municipal

/
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