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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI 
REFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA DO PIAUf-PI 
NPJ - 41.522.368/0001-05 

.IAC:ÕinNA PRAÇA EST ÁCIO DE ALMEIDA N • 20 - CENTRO 
- CEP- 64755-000 - IACOBINA DO PIAUI-PI 

DECRETO Nº 216 DE 14 DE DEZEMBRO 2021 

Dispõe sobre exoneração, a pedido, de servidor 

do quadro permanente do Município, e dâ outras 

providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE JACOBINA DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições 

legais, e de conformidade com o disposto no inciso IV do Artigo 94 da Lei Orgânica do 

Município de Jacobina do Piauí-PI e inciso I do artigo 67 da 049/97 (Estatuto dos 

Sevidores Publicos Municipais de Jacobina do Piauí) ; 

CONSIDERANDO o requerimento protocolado pelo servidor público municipal 

requerendo sua exoneração do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais do Município 

RESOLVE: 

Art. l º EXONERAR, a pedido, do quadro permanente de pessoal a servidora ROSALINA 

DE SOUSA CARVALHO, inscrito no CPF: 937.010.123-34, matricula nº 82-1, do cargo de 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO. 

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 

em contrário. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.. 

~ 
Geder1ênio Rodrigues de Oliveira 

Prefeito Municipal 
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ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA 

ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRECIAÇÃO DE GESTÃO FISCAL DO 
MUNICIPIO DE JUREMA NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021; E 
APRESENTAÇÃO E DISCURSÃO DA PROPOSTA DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 E PPA 2022-2025. 

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de novembro de 2021, no plenário da 
Câmara Municipal de Jurema (PI), situada na rua Artur Porfirio Dias, s/n, 
centro; foi realizada audiência pública convocada pela Prefeita municipal 
Sra . Kaylanne da Silva Oliveira, com a finalidade de cumprir o que 
determina a lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, bem como a Lei 
Complementar 131/2009, cujo objetivo é a divulgação e a transparência da 
Gestão Fiscal e da execução financeira e orçamentária dos recursos que o 
município recebeu no primeiro semestre do ano de 2021; como também, 
apresentação e discussão, do Projeto da Lei Orçamentária Anual - PLOA 
2022 e Projeto de Lei do PPA - 2022-2025. Abriu a audiência o pública o Sr. 
Jesulto Gomes Ribeiro, agradecendo a presença de todos e falando da 
importância da audiência para a transparência de sua gestão., na sequência 
passou a palavra para o Sr. Romerito Soares Martins,. contador da 

Prefeitura,. que iniciou explicando que o objetivo da audiência pública, na 

transparência dos recursos recebidos e aplicados pela gestão, como 
também a apresentação das peças de planejamento para o exercício de 

2022 e a importância da participação da sociedade. Demonstrou em 
planilhas as transferências constitucionais recebidas e a execução destes 
recursos, falou também, sobre as dificuldades que o município passou no 
primeiro semestre do ano de 2021,. principalmente por pandemia da 

COVID-19 que deixou vários municípios com dificuldades financeiras . 

Esclareceu que no período em análise,. foi prevlsta em metas fiscais uma 

arrecadação da receita no valor de R$ 35.800.000,00 (trinta e cinco milhões 

e oitocentos mil reais), sendo arrecadado o montante de R$ 12.501.755,01 
(doze milhões, quinhentos e um mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e 
um centavos), correspondendo a 34,92% da receita total prevista para o 

exercício. Disse ainda que os gastos que o município tem realizados neste 
período, correspondeu a um valor de RS 11.778.771,32 (onze milhões 
setecentos e setenta e oito mil., setecentos e setenta e um reais e trinta e 

dois centavos) . Foram gastos na educação o valor de R$ 770.4S6,66 

(setecentos e setenta mil, q~atrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta 

e seis centavos) que corresponde a 13,96% sobre a Receita de Impostos e 

Transferências, não cumprindo, no período, o art. 212 da CF que define o 

limite mínimo de 25%; ·porém o contador explicou que esse limite é anual e 

também expôs tramitação da PEC 13/2021 que isenta os gestores o gasto 

de 25% com a educação nos anos de 2020 e 2021. Em seguida o contador 

valor sobre as despesas com a saúde, sendo o montante de R$ 777.804,71 

(setecentos e setenta e sete mil, oitocentos e quatro reais e setenta e um 

centavos), correspondendo ao percentu{l! de 14,09% sendo o limite mínimo 

constitucional é de 15%. Continuando, ·falou que nos últimos 12 (d·oze) 

meses a Receita Corrente liquida Ajustada do município foi de R$ 

18.338.706,96 (dezoito milhões, trezentos e trinta e oito mil, setecentos e 

seis reais e noventa e seis centavos) e que a despesa com pessoal no 

mesmo período foi de R$ 8.974.019,62 (oito milhões, novecentos e setenta 

e quatro mil, dezenove re<1is e sessenta e dois centavos) que corresponde a 

48,93%, ou seja, cumprindo o limite estabelecido pelo art. 20 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal que determina o Máximo em 54%. Em seguida 

relatou sobre a proposta da Lei Orçamentária Anual para o exercício 

financeiro de 2022, mostrando a importância desta audiência para que 

todos tomem conhecimento sobre essa importante peça do planejamento, 

relatou sobre os valores da previsão da receita e fixação das despesas 

orçamentária que cumprindo o principio do equilíbrio entre receita e 

despesa foi orçada no montante de R$ 36.874.000,00 (trinta e seis milhões, 

oitocentos e setenta e quatro mil reais) cumprindo o que foi determinado 

também no PPA e LDO, foi feito uma explanação quando a distribuição 

destes valores pelos órgãos da administração municipal nas devidas 

funções de governo e fontes de recursos, como também os valores por 

programas e projeto/atividades, apontou que o valor do Precatório do 

FUNDEF consta no PLOA e frisou o valor de convênios empenhados até a 

data da elaboração do Projeto de Lei, contribuindo para o valor previsto. 

Em seguinte fez a leitura do Projeto de Lei do Plano Plurianual 2022-2025, 
explicando que esta peça orçamentaria tem como conteúdo as metas, os 

objetivos e as diretrizes da administração pública para as despesas de 

capital e de outras deles decorrentes de carácter continuado. Frisou ainda 

que o PPA constitui um instrumento de planejamento de médio prazo, 

abrangendo quatro anos, ou seja, de 2022 a 2025, realizando as 

adequações para os demais exercícios de acordo com circunstancia 
econômica do Pais. Disse ainda que o PPA de acordo com nossa 
constituição e elaborado no primeiro ano de Gestão de cada Governo 

municipal o qual será colocado em ação no segundo ano de governo. Foi 
aberta a palavra aos presentes, onde p sr. Euclides Ribeiro, presidente da 

Câmara de Vereadores, manifestou-se perguntando quanto ao repasse da 
Câmara para o exercício de 2022, sendo respondido pelo contador, que o 
valor do repasse da Câmara tem como base a receita efetiva total do 
exercício de 2021, no percentual de 7%, não havendo ninguém a se 

manifestar, foi declarada encerrada a presente audiência Publica da qual foi 

lavrada a presente ATA que achada conforme segue assinada por todos os 

presentes constantes na relação em anexo. 


