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EDITAL Nº. 03/2023, DE 10 DE MARÇO DE 2023. 
 

 

Convoca Audiência Pública para Prestação 
de Contas da Gestão Fiscal e Relatório 
anual de Gestão da Saúde/SUS do 
Município de Francisco Macêdo/PI, relativo 
ao 2º e 3º quadrimestre de 2022 e 
apresentação das metas do Plano anual de 
2023.  

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO MACEDO, ESTADO DO PIAUÍ, no uso 

de suas atribuições legais, com fulcro na Lei Orgânica Municipal, Lei e demais legislações 

pertinentes, TORNA PÚBLICO a quem interessar, pelo presente edital, a convocação de 

AUDIÊNCIA PÚBLICA concernente ao dever de apresentar Relatório anual de Gestão da 

Saúde/SUS, em atendimento ao que dispõe o Art. 36, § 5º da Lei complementar nº 141 de 

13 de janeiro de 2012, relativo ao 2º e 3º quadrimestre de 2022, assim como a 

apresentação das metas do Plano anual de 2023 e em conformidade com disposições da Lei 

Complementar Federal nº 101/2000, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) 

conforme segue:  

1. DA FORMA DE EXECUÇÃO, DA DATA E HORÁRIO: 

 

1.1. DO LOCAL, DATA E HORA 

1.1.1. O evento será realizado no plenário da Câmara Municipal de Francisco Macêdo – PI, 

na data 24 de março de 2023 (Sexta-feira), às 11:00 às 12:00 horas. 

 

1.2. DA FORMA DE EXECUÇÃO 

1.2.1. A solenidade ocorrerá na modalidade presencial.  

1.2.2. O acesso ao local da audiência ficará aberto a participação de toda a sociedade e aos 

representantes dos segmentos da sociedade civil organizada, conforme especificado a seguir: 

Sindicatos, Associações, Secretarias Municipais, Conselhos Municipais, Igrejas e templos 

religiosos, Câmara de Vereadores e Prefeitura Municipal. 

1.2.3. Todos os interessados poderão participar diretamente em conformidade com a 

regulamentação da solenidade.  

 

2. DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS 

2.1. A audiência Pública convocada por este edital está em conformidade com as 

disposições do Art. 31, parágrafo único e Arts. 34 a 36 ambos da Lei Complementar Federal 

de nº 141 de 13 de janeiro de 2012, assim como as disposições da Lei Complementar Federal 

nº 101/2000, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e terá a seguinte pauta: 

2.1.1. Apresentação de Relatório de Avaliação de Cumprimento das Metas Fiscais do 

relativo ao 2º e 3º quadrimestre de 2022 demonstrando as receitas e despesas nas diversas 

formas de composição, elencando a previsão legal e execução, atendendo os dispositivos 

insculpidos no Art. 9º, § 4º da Lei Complementar Federal nº 101/2000 – (Lei de 

Responsabilidade Fiscal); 
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2.1.2. Apresentação do Relatório Detalhado de Gestão da saúde/SUS do relativo ao 2º e 

3º quadrimestre de 2022, contendo o detalhamento das fontes e recursos aplicados, o 

acompanhamento realizado em face da execução das receitas recebidas, oferta e produção de 

serviços públicos na rede saúde pública, os indicadores de saúde da população, atendendo o 

disposto no art. 36, § 5º da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012; 

2.1.3. Apresentação de metas de receita, despesas, fonte de recursos e metas fiscais para o  

cumprimento das metas do Plano anual de 2023; 

2.1.4. Incentivo à participação popular nas audiências públicas de acompanhamento e 

execução das políticas públicas de gestão de saúde; 

 

3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

3.1. A participação na Audiência Pública de que trata este edital, fica aberta, por meio 

digital, a todos os munícipes residentes e domiciliados no território do Município e demais 

interessados. 

3.2. A execução da Audiência Pública de que trata este edital, ficará subordinada ao grupo 

de trabalho de atividade administrativa do ano de 2021, devidamente regulamentado e 

nomeados pelo decreto nº 061/2021 de 09 de setembro de 2021, com poderes para inclusão de 

terceiros colaboradores.  

3.3. As despesas decorrentes da execução da Audiência Pública de que trata este edital, 

correrão por conta do orçamento geral do município do exercício financeiro vigente. 

   

DÊ CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE e CUMPRA-SE. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Francisco Macedo, Estado do Piauí, aos dez 

dias do mês de Março de 2023. 

                

 

 

ADEILSON ANTÃO DE CARVALHO 

Prefeito Municipal 
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