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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFBmJRA MUNICIPAL DB VÁRZEA BRANCA- PI 
CNP1: 41.522.103/0001--07 
PÇ. SANTA TERBSINHA, S/N -CBNTRO-CBP: 64.m--OOO- VÁRZEA BRANCA-PI 
EMAIL: PP1:Ylt?Abooq@gmail com 

EXTRATO DE CONTRATO Nª 040/2022 
Processo Administrativo na 0042/2022 

Dispensa de Licitação na 0022/1.022 

CONTRATANTE: O município de Várzea Branca - PI, com sede administrativa na Praça Santa Terezinha 
s/n -Centro-Várzea Branca- PI, inscrito no CNPJ na 41.522.103/0001-07. // CONTRATADO: J V SILVA 
EIRELI, sediada na Rua Bartolomeu Ribeiro de castro n2 303- Bairro Santa Fé-São Raimundo Nonato 
- PI . // DO OBJETO: Construção de Infraestrutura de instalações hidráulicas com equipação de Poços 
e prolongamento de rede de abastecimento no Povoado Pão de Açúcar, município de Várzea Branca 
- PI. //VAWR DO CONTRATO: RS 105.321,77 (Cento e cinco mil, trezentos e vinte e um reais e setenta 
e sete centavos). // VIGENCIA: 120 (cento e vinte) dias 29 de novembro de 2022. // FONTE DE 
REQJRSOS: ISS, ICMS, FMS, FPM E RECURSOS PROPRIOS. // FUNDAMENTO LEGAL: Lei 14.133/2021, 
Artigo 75, Inciso 1. // SIGNATÁRIOS: Raimundo Nonato Alves Paes Landim CPF 394.293.773-53 e José 
Victor Costa Silva CPF 017.498.963-62. 

Várzea Branca - PI, 01 de agosto de 2022. 

Raimundo Nonato Alves Paes Landim 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DE 2022, NO 

AUDITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACURUCA-PI, COM A FINALIDADE 

DE APRESENTAR A AVALIAÇÃO DE METAS F ISCAIS DO PRIMEIRO 

QUADRIMESTRE DO EXERCiCIO OE 2022 E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS 

GASTOS COM A SAÚDE REFERENTE AO MESMO PERIODO. 

Aos vinte e seis d ias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às 

14h:30min, realizou-se a Audiência Pública de avaliação de Metas Fiscais do primeiro 

quadrimestre do exercício de 2022 e prestação de contas dos gastos com a Saúde 

referente ao mesmo período, no Plenário do Préd io da Câmara Municipal de 

Piracuruca-PI. A audiência foi presidida pelo Secretário de Administração e Finanças 

do Municlpio de Piracuruca, Senhor Manoel Francisco da Silva, que àgradeceu a 

presença de todos. Na oportunidade o Senhor Manoel Francisco da Silva, passou a 

palavra para a Senhora Luzineide Maria de Sousa, que exerce o cargo de Assessora 

Contábil da Prefeitura de Piracuruca, com a palavra, mencionou a importância de 

abordar a avaliação dos cumprimentos das metas fiscais do 1º quadrimestre do ano 

de 2022, onde a mesma está prevista no § 4º, do art. 9º da Lei_ Complementar Nº 1 O 1, 

de 04 de maio de 2000. Na oportunidade, a Senhora Luzineide. apresentou os gráficos 

contendo as receitas consolidadas e destacando que foi at_ingido 30% do que foi 

previsto e em seguida as despesas da Prefeitura de Piracuruca-PI, destacando as 

secretarias que tiveram maiores lodices de gastos. Outrossim, apresentou o resultado 

orçamentário até o 1° quadrimestre relacionando o total das receitas arrecadas no 

valor de R$ 28.788.087,61 (vinte e oito milhões setecentos e o itenta e oito mil e oitenta 

e sete reais e sessenta e um centavos), com as despesas executadas que chegaram 

ao valor de R$ 25.477 .032,58 (vinte e cinco milhões quatrocentos e setenta e sete mil 

trinta e doida reais e cinquenta e oito centavos) , obtendo um superávit orçamentário 

de R$ 3.311 .055,03 (três milhões trezentos e onze mil c inquenta e cinco reais e três 

centavos). Além disso, apresentou as transferências intra orçamentárias do valor 

repassado para a Câmara Municipal de R$ 705.000 (setecentos e cinco mil reais), 

para a Secretaria de Saúde no valor de R$ 4 .608.496 (quatro milhões seiscentos e 

oito mil e quatrocentos e noventa e seis reais), a Secretaria de Educação de R$ 

1 .260.606 (um milhão duzentos e sessenta mil seiscentos e seis reais) e ~~o 
Municipal de Assistência Social no valor de R$ 922.000 (novecentos e vint ~s 
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mil). Tratou sobre a aplicação das despesas na Educação de R$ 1 <;?_. 342.959 (dez _ 

milhões trezentos e quarenta e dois mil novecentos e cinquenta e nove reais) sendo 

que desse valor, R$ 7 .918.336 (sete m ilhões novecentos e dezoito mil trezentos e 

trinta e seis reais) foram despesas custeadas com recursos vinculados, totalizando 

R$ 2 .424.623 (dois milhões quatrocentos e vinte e quatro mil seiscentos e vinte e três 

reais) com despesas próprias com Educação. Em contrapartida, na Saúde houve 

despesas no valor de R$ 8.049.535 (oito milhões quarenta e nove mil quinhentos e 

trinta e cinco reais) sendo que R$ 3 .283.317 (três milhões duzentos e oitenta e três 

mil trezentos e dezessete reais) desse valor foram custeadas com recursos 

vinculados, sendo assim, R$ 4 .766.218 (quatro milhões setecentos e sessenta e seis 

mil duzentos e dezoito reais) é o total das despesas próprias com Saúde. Por fim, 

versou sobre o resultado primário do primeiro quadrimestre no valor de R$ 543.123 

(quinhentos e quarenta e três mil cento e v inte e três reais) e fazendo uma diferença 

entre as receitas totais (inclusive de aplicações financeiras) .e as despe:,as . totais 

(inclusive despesas com juros), em determinado período. Configurando-s.e deficit 

nominal se o resultado for negativo, ou superavit nominal, se positivo. Passando assim 

a palavra ao Senhor Misaque Lira que exerce o cargo de Enfermeiro Assessor Técnico 

da Secretaria de Saúde, para tratar sobre a prestação de contas dos gastos com a 

Saúde, que iniciou sua fala versando sobre o Relatório Quadrimestral de Gestão estar 

fundamentado em diversas Portarias e no Decreto 7 .508/2011, que ratifica o 

planejamento em saúde como atividade obrigatória e integrada, objetivando 

transparência sobre ações e serviços de saúde e justificando que tem por finalidade 

demonstrar o cumprimento da aplicação dos recursos mlnimos, nas ações e serviços 

públicos de saúde previstos na Constituição Federal e d.a _trani;parência aos gastos 

com a Saúde Pública de Piracuruca. Na .. oportunidade, o .Senhor .Misaqu~ apresentou 

a rede física de saúde pública do município e gráficos mostrando _ a quantidade de 

nascidos v ivos na maternidade do Municlpio de Piracuruca, que foram de 107 (cento 

e sete) nascidos vivos , dentre esses, 12 (doze). foram de gravidez na adolescência. 

Ainda apontou que dentre esse número, 89 (oitenta e nove) grávidas tiveram um total 

de sete consultas ou mais, a meta seria atingir 85% de consultas realizadas, mas 

conseguiram um total de 83%. Relacionou em seguida as morbidades hospitalares 

que tiveram um maior número de internações, enfatizando as doenças do aparelho 

respiratório que foram de 83 (oitenta e três) e gravidez parto e puerpério que fo~de 

71 (setenta e um). Em seguida, ainda em posse da palavra, apresentou ue 
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obtiveram maior lodice de mortalidade como as doenças do aparelho circulatório, 

respiratório e doenças infecciosas e parasitárias - CÓVID-19. Continuou pontuando o 

número de consultas e atendimento realizados na rede assistencial, bem como sua 

produção. E as receitas recebidas provenientes da União no valor de R$ 3.418.894,81 

(três milhões quatrocentos e dezoito mil oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta 

e um centavos), do Estado no valor de R$ 267.279.03 (duzentos e sessenta e sete mil 

duzentos e setenta e nove reais e três centavos) e do Municlpio no valor de R$ 

4 .766.218,02 (quatro milhões setecentos e sessenta e seis mil duzentos e dezoito 

reais e dois centavos). Para finalizar, a Secretária Municipal de Saúde Ruana Priscila 

Splndola Melo Trindade, proferiu sobre os projetos realizados pela Secretaria de 

Saúde, dentre eles o projeto de conscientizar a população sobre os cuidados com a 

dengue, o projeto que cuida de crianças especiais na área da odontologia, com 

profissionais capacitados para melhor atender essas crianças, as campanhas de 

vacinação, projetos visando a saúde e bem estar das crianças com morbidades devido 

a obesidade, com acompanhamento de nutricionista, ambiente hospitalar de forma 

lúdica para as crianças, e a ampliação de especialistas novos como o Neuropediatra 

que foi uma grande conquista para a população e o municlpio de Piracuruca. Não 

havendo mais nada a declarar, o Secretário de Administração e Finanças agradeceu 

_A_udi_ência Pública e pediu 
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