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Senhoras e Senhores, 

É com muita satisfação que volto a esta Casa para cumprir 

o dever constitucional de prestar contas do trabalho realizado 

pela Prefeitura no Ano de 2015. 

No final do ano passado, quando nos reunimos aqui com a mesma 

finalidade, vivíamos um cenário mais otimista em relação a 

economia mundial. 

Naquela oportunidade, destacamos o fato de que, mesmo sob 

efeito adversos, estávamos conseguindo manter os investimentos 

projetados, a qualidade dos serviços públicos e o ritmo das 

obras. 

Agora, depois de anunciar a quitação integral dos débitos 

e a retomada dos investimentos no município, é hora de dar o 

crédito devido a todos que contribuíram para a superação do 

cenário de perda de receitas que se estendeu pelo ano de 2015. 

Afinal, muitos moradores de Carinhanha ainda não estão 

devidamente esclarecidos sobre como nos organizamos para 

retomar a normalidade dos investimentos e das ações 

administrativas em nossa cidade. 

Falo em retomada da normalidade, pois esse foi um período 

de muito sacrifício para adequar os gastos públicos a uma 

realidade financeira adversa e inesperada. 

E se chegamos a este momento em condições de anunciar 

novos e importantes investimentos, é porque contamos com o 

trabalho e o esforço de muita gente. 

A começar por nossa equipe de Governo, que se desdobrou na 

análise criteriosa dos contratos e na construção de medidas 
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que nos permitiram reduzir gastos sem comprometer a qualidade 

dos serviços prestados à população. 

Tivemos também o apoio e a participação fundamental das 

lideranças populares, que compreenderam a gravidade do momento 

e debateram conosco, de forma responsável e equilibrada, as 

dificuldades que enfrentamos em relação a alguns 

investimentos. 

Por fim, faço menção especial a esta Câmara Municipal, que 

teve papel decisivo na travessia que empreendemos juntos. 

Sem negligenciar suas atribuições de fiscalização do 

Executivo, esta Casa atuou de maneira solidária diante da 

situação absolutamente atípica pela qual passava o município. 

Além disso, os debates aqui travados e as solicitações de 

esclarecimentos encaminhadas à Prefeitura deram contribuição 

importante para manter a população informada sobre o que 

acontecia. 

Governar é atividade que exige disposição e capacidade 

para definir prioridades e administrar conflitos. 

Quando contamos com a compreensão e o apoio que encontramos 

aqui, tudo fica, sem dúvida, mais fácil. 

Por isso, antes de seguir em frente, quero registrar, com 

muita emoção, meu agradecimento a todos os senhores vereadores 

desta casa. 

Mais que o cumprimento de uma obrigação constitucional, a 

prestação de contas na administração pública é um ato de 

respeito aos cidadãos. 
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É a oportunidade para que todos tomem conhecimento da 

situação do município e se informem sobre o que está sendo 

realizado pela Prefeitura. 

Mas é também o momento de apresentar à cidade as 

prioridades que vão orientar a administração pelos próximos 

meses. 

Pois é com essa convicção, e com a transparência que tem 

sido a marca de nosso Governo, que trago agora um balanço 

sintético do que estamos realizando e do que projetamos para 

Carinhanha. 

Tomamos como base pilares que orientaram nosso 

planejamento estratégico, para as definições das aplicações 

Orçamentárias nas áreas de Educação, Saúde, Obras, Assistência 

Social, Planejamento, Administração e Finanças, Cultura, 

Desportos, entre outras. 

A dívida que anunciamos no início de 2015, encontra-se 

totalmente paga e as contas públicas estão equilibradas. 

A receita no ano de 2015 se realizou bem abaixo do orçado 

pela administração municipal, diferentemente do que acontecia 

em anos anteriores. 

Nossa maior conquista no ano que findou, foi com certeza o 

equilíbrio financeiro em tempos de crise, mantendo todos os 

compromissos públicos, rigorosamente em dia, ressaltando ainda 

investimentos realizados. 

E é com a mesma participação que seguiremos em frente, no 

desafio que nos propusemos enfrentar. 

O desafio de fazer de Carinhanha um lugar onde todos 

tenham oportunidades iguais para crescer como seres humanos, 

profissionais e cidadãos. 
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O desafio de fazer uma cidade muito melhor. 

Em anexo segue relatório contendo as principais ações 

desenvolvidas para conhecimento de vossas excelências 

E para todos. 

Muito obrigado. 

Pau r  Elisio Cotrim 

Prefeito do Município 
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EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS: 

A política educacional mantém o foco prioritário no 

fortalecimento do ensino fundamental e na melhoria da 

qualidade da educação, a partir de um conjunto de ações e 

estratégias, com destaque para os recursos recebidos do FUNDEB 

- Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

de Valorização dos Profissionais da Educação, com a 

contrapartida do município, bem como o cumprimento do que 

preceitua o Artigo 212 da Constituição Federal, que determina 

aos municípios aplicar nunca menos de 25% das receitas 

arrecadadas de impostos e transferências na melhoria do ensino 

fundamental. Em 2015 foi aplicado o valor total de R$ 

25.668.575,72, valor que corresponde a 25,16%. Vale ressaltar 

ainda que realizamos uma aplicação no pagamento de 

Profissionais da Educação (Professores) com recursos do FUNDEB 

- 60% o montante de R$ 15.813.360,60, valor que corresponde a 

66,57% do FUNDES recebido em 2015, no cumprimento do quanto 

determina o artigo 22 da Lei Federal N° 11.494 de 20 de julho 

de 2007. 

A Prefeitura de Carinhanha durante todo este governo 

manteve o pagamento atualizado de todo o pessoal, 

especialmente dos professores municipais, inclusive o 

pagamento do 13' salário, pago dentro do prazo determinado em 

Lei. Na certeza desta prática repercute diretamente no nível 

das aulas prestadas aos nossos alunos. 

Em reconhecimento ao excelente trabalho desenvolvido na 

área da Educação, em parceria com os governos Federal e 
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Estadual, Carinhanha pode se orgulhar pelos excelentes 

resultados alcançados em nível nacional. 

Estes resultados, sem dúvida, devem ser creditados ao 

excelente trabalho dos professores, dos alunos e da 

Administração Municipal, que faz maciço investimento na 

qualificação de seus professores. 

Como se viu, a Educação foi tratada como segmento 

prioritário na atuação desta Administração, na certeza de que 

o investimento em Educação repercute em todas as outras áreas 

(saúde, cultura, turismo, geração de emprego e renda, etc.). 

CULTURA, DESPORTOS: 

Ao longo do ano de 2015 mantivemos o apoio às 

entidades culturais existentes no município, bem como os 

eventos culturais tradicionais tais como: emancipação política 

do município, a festa Do Encontro das Águas e dos Amigos, 

realizada no mês de julho as quais foram realizados no 

município durante o ano de 2015 com o apoio da Prefeitura, 

assim como, o total apoio ao esporte amador. 
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SAÚDE: 

A ação do governo municipal na área de saúde teve 

como objetivo prioritário: assegurar os recursos para o 

financiamento e manutenção das ações e serviços básicos de 

saúde no município, especialmente a manutenção com qualidade 

do atendimento do HOSPITAL MUNICIPAL DE CARINHANHA , com 

funcionamento ininterrupto 24 horas por dias, inclusive 

sábados e domingos, para prestar a toda a população, mormente 

a carente, atendimento médico ambulatorial e hospitalar, para 

isto o hospital oferece aos pacientes: clínicas médicas, 

cirúrgicas, obstétricas e pediatria, com exames complementares 

de RX, laboratório e atendimento ambulatorial. 

A manutenção do hospital foi custeada com recursos 

provenientes dos repasses do PAB, PSF, PACS, SAÚDE BUCAL, 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA, FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, SESAB e ECD com 

uma arrecadação média mensal de R$ 425.799,95. 

Como os procedimentos médicos têm uma variação 

natural, de um paciente para o outro, cada caso é um caso, 

varia também o valor em decorrência destes procedimentos de um 

mês para o outro. 

Com a manutenção das ações dos serviços públicos de 

saúde a Prefeitura gastou em média a importância mensal de 
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R$ 830.637,49. O valor a maior dos repasses e convênios, foi 

pago pela Prefeitura com recursos próprios. 

De modo que, a Prefeitura no ano de 2015 gastou na 

manutenção das ações dos serviços públicos de saúde o montante 

de R$ 4.404.473,95 que corresponde a 16,65%, das receitas 

próprias de impostos e transferências, no cumprimento do que 

prescreve a Emenda Constitucional N° 29 de 13 de setembro de 

2000, a qual determina a aplicação mínima de 15%. 

Os programas assim mencionados vêm permitindo a 

reorientação da atenção básica, bem como o fortalecimento de 

sistema local de saúde e a própria mudança do modelo 

assistencial vigente. 

ASSISTÊNCIA SOCIAL: 

No ano de 2015 verificamos um considerável avanço na área 

de Assistência Social, em parceria com o Governo Federal e 

Estadual. 

Nos programas de Assistência Social o município em 2015 

recebeu o valor de R$ 1.360.170,60. Também no ano de 2015 

ampliamos o atendimento às pessoas carentes que diariamente 

procuram a Secretaria de Assistência Social, fornecendo-lhes 

ajuda para tratamento de saúde fora de domicílio, para 
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aquisição de medicamento, objetivando tirá-las da exclusão 

social e proporcionar-lhes condições de vida mais dignas. 

A secretaria de assistência social municipal 

participou e procurou agilizar os processos de aposentaria 

tanto por tempo de serviço, como também de pessoas 

deficientes, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida 

das pessoas idosas e deficientes. 

PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS: 

O Governo Municipal continuou, em 2015, com a 

implementação de ações objetivando a construção de um 

município moderno e eficiente, ancorado no restabelecimento da 

função de reestruturação administrativa, com programação e 

metas definidas e eficazes, dentro de um planejamento adequado 

à realidade do município de Carinhanha, visando resultado 

objetivo e útil para a sociedade. 

Para este desafio, foram estabelecidas três linhas de 

atuação: fortalecimento do Sistema Municipal de Planejamento, 

reestruturando seus valores, conceitos e instrumentos; 

reintrodução a dimensão especial na formulação das políticas 

setoriais, ampliando os mecanismos de participação na gestão 

governamental, de modo a difundir uma cultura administrativa 

estratégica, como forma de ampliar a eficiência do município, 
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mediante alocação de recursos por critérios de desempenho, 

objetivando gerar as mudanças eficientes e necessárias para a 

sociedade. 

Para tornar nossas finanças mais eficientes, assim podendo 

o município aumentar sua arrecadação própria, nós procuramos 

dentro do possível a atualização da legislação pertinente com 

a modernização do aparelhamento fiscal e tributário. Dentro 

desta programação fizemos uma previsão de Receita Orçamentária 

para o exercício de 2015 de R$ 76.036.055,30 e efetivamente 

arrecadamos R$ 56.873.043,34 proveniente de um planejamento 

responsável e tecnicamente dentro do que determina a Lei 

Federal 4.320/64 e Lei Complementar 101/00. 

Como prova inequívoca que estamos administrando as 

finanças do município com muita transparência e 

responsabilidade fiscal, obedecendo aos preceitos jurídicos 

contidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, é que obtivemos do 

TCM - Tribunal de Contas dos Municípios parecer pela aprovação 

das contas do exercício de 2014. 

Na parte administrativa desde o início de nossa gestão 

procuramos colocar o município no caminho da nova forma de 

Gestão Municipal. Como meta de tornar eficiente a máquina 

administrativa, sem esquecer a parte de recursos humanos, 
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dando ao funcionalismo condição para participar de cursos de 

treinamento e reciclagem ministrados pelo diário dos 

municípios, UPB e Governo da Bahia. 

Cumpre-se salientar-se aqui que em 2015 cumprimos com 

muita luta o limite de pessoal determinado pelo artigo 20 

inciso III letra "b" da Lei Complementar N' 101/2000 - Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Resultado que cumpre também o quanto 

estabelecido no artigo 22 parágrafo único da mesma Lei. 

Estabelece que a despesa com pessoal não poderá exceder o 

percentual de 95%(no noventa e cinco por cento) do limite 

estabelecido artigo 20 relatado no parágrafo anterior. 

Assim procuramos no ano de 2015 desenvolvermos ações 

integradas entre as Secretarias Municipais nos diversos 

setores, procurando atender as demandas com eficiência nos 

setores de interesse social da população, tais como: 

transporte escolar, segurança, Iluminação pública, merenda 

escolar, agricultura, investimentos no sistema de estradas 

municipais, com vistas a melhorar o acesso a todas as regiões 

do município, para escoamento da produção, principalmente a 

produção do agronegócio, tendo como garantidor da segurança 

econômica da região: a pecuária de corte, leite, a pesca e a 

agricultura. O saneamento básico, pavimentação de logradouros: 

conservação e recuperação, infra-estrutura urbana. 
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Obedecendo naturalmente aos ditames previstos na Lei 

Orçamentária anual e sua compatibilidade com o PPA e LDO, 

dando atenção criteriosa e responsável à disponibilidade 

financeira. 

Chamamos a atenção para os Relatórios das Atividades 

desenvolvidas por cada Secretaria Municipal, onde estão 

detalhadas com mais profundezas. Os trabalhos executados no 

ano de 2015 encontram-se nos anexos da Prestação de Contas e 

publicados no site www.carinhanha.ba.gov.br. 

As ações Governamentais explicitadas são o bastante para 

que possamos dizer: "Missão Cumprida?". Decerto que não. As 

carências do município são imensas e a jornada é longa para 

quem se dispõe a praticar a política, não como arte do 

possível dado, mas como arte das mudanças necessárias. 

Carinhanha (BA), 31 de dezembro de 2015. 

Pau rElísio Cotrim 

Prefeito Municipal 
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