
RELATÓRIO CONCLUSIVO

INTRODUÇÃO

Em observância ao que dispõe a Resolução/TCM n° 1311 de 29 de agosto de

2012, que em seu art. 6o, inciso IV preconiza que os gestores em início de

mandato, dentre outras providências, deverão nonrear uma Comissão, com
conhecimentos técnicos nas áreas orçamentária, financeira e patrimonial, que

terá como atribuição analisar os levantamentos e demonstrativos elaborados
pela Comissão de Transmissão de Governo e sobre eles emitir relatório

conclusivo.

Em face disso, o Prefeito Municipal, após recepcionar o relatório lavrado pela

Comissão designada pelo ex-Prefeito, por meio do Decreto 4507, de 24 de

novembro de 2016, designou a presente Comissão composta pelos servidores

Kátia Regina Souza de Almeida representante do controle interno, Bruno

Almeida Alves Representante See. Administração, Menara de Souza Damião

representante de Contali lidade, Reginaldo Paiva de 3arros representante See.

Fazenda, Lidiane Vasconcelos Coelho representante See. Saúde membros
indicados pela gestão anterior e James Gautério Juliano, José Geraldo Reis de
Melo, Fabrício Santos de Faro, Felipe Silva Moraes, Floland Dias Salomão

representante do Prefeito eleito, para desincumbir-se do mister de que trata a

citada resolução.

Com efeito, procedida a análise do relatório elaborado pela Comissão de

Transmissão de Governo, tecemos as seguintes considerações à guisa de

relatório conclusivo.

DA DOCUMENTAÇÃO DE QUE TRATA O OS ARTIGOS 3o E 4o DA

RESOLUÇÃO TCMN°1 11/2012

1. Instrumentos Orçíi inentários:

A Comissão de Transmissão de Governo atesta em sc;u relatório haver recebido

no dia 01/12/2016 os instrumentos orçamentários, em mídia digital, o PPA

(aprovado pela Lei Municipal n° .2.236/2013), LDO (Lei Municipal n° 2.338/2016)

e LOA (Lei Municipal n° 2.352/2016), QDD - Quadro de Detalhamento de

Despesas 2017 ( Decreto n° 4.526 / 2017).

Relata a mencionada comissão haver procedido análise do Orçamento elaborado para

2017, constatando inconsistências no que se refere à insuficiência de saldo em dotações

relativas à despesas de caráter continuado, para suportá-las até dezembro de 2017, não

tendo sido no entanto, especificadas de quais despesas se tratava. Registrou ainda a



existência de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA’s e valores consideráveis de

rescisões trabalhistas sem >aldo orçamentário. Apontou COTIO agravante a incerteza dos

valores de DEA’s e rescisões, uma vez que as despesas com essas características

continuam surgindo ao longo do período da transição.

DOS ASPECTOS FINANCEIRO EPATRIMONIAL

No tocante à documentação contábil, fiscal e de execução orçamentária, a
Comissão de Transmissão de Governo relatou que a despeito de haver sido
inserido no ETCM o Balanço Anual do exercício de 2016, restou comprometida
a análise financeira e orçamentária principalmente nc aspecto relativo a Restos
a Pagar e Despesa do Éxercício Anterior, a relação ce atrasos no recolhimento
de previdenciárias e patronais e relação dos gastos com publicidade, posto que
Os documentos apresentados à equipe de transição e aqueles acostados ao e-tcm estão
sendo alterados/julgados, e aindanão definitivamente apresentados e aprovados, ressaltou
o fato ocorrido em 29/08/2017 quando foram protocolac.os outro Balanço Anual do
exercício de 2016.
Desta maneira, a atual Administração sofreu e ainda hoje está tendo que adequar seus

valores e resultados, cada vez que um fato novo ou relatórios novos apresentados

impactam os saldos e execução anterior, implantada pela atual Contabilidade, e que vem

sofrendo os devidos ajustes

No aspecto dos Bens Patrimoniais, a Comissão de Transmissão de Governo

relata que não fora ap resentaclo nenhum documento que comprovasse a

existência física e legal dos mesmos, ou seja um Inventário geral com todos os

bens móveis e imóveis do município, fora disponibilizado um Resumo da Frota

de Veículos próprios e locados do município de Alagoinhas. A comissão fora

informada que listagem final dos bens patrimoniais está disponível na Casa

Legislativa na prestação de contas anual do exercício de 2016.

DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRECATÓRIOS

JUDICIAIS

A Comissão de Transmissão de Governo atesta o recebimento da relação de

contratos vigentes até 01/01/2017, totalizando R$ 161.522.638,41, com número

do contrato, nome do credor e objeto da contratação, contudo as informações

apresentadas pelo Sisluma informatizado de Conlratos contratado junto à
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Empresa Freire Informática rião guardam proporção com a realidade

orcamentária financeiro do município. Relatou a conissão que esse fato pode

vir a ser um embaraço á tomada de decisão por parte da nova administração,

quanto à prorrogação de contratos referentes a serviços essenciais. Atesta a

comissão também o recebimento da relação de processos de Precatórios do TJ

pendentes de pagamento, mas faltou evidenciar a relação de processos da

Justiça do Trabalho e a posição atualizada dos valores constantes no Balanço

Anual de 2016. Relata não haver como disponibilizar à nova gestão as

informações gerais a erca do montante de precatórios pendentes de

pagamento.

No que concerne aos parcelamentos realizados entre os anos de 2012 a 2016*
a comissão atesta haver recebido da Procuradoria Jjrídica do Município, o rol

com nome dos contribuintes, número do processo, quantidade de parcelas,

número do parcelamento além da data do parcelamento, a fim de evidenciar o

cadastro fiscal dos contribuintes do município. Ma s uma vez a comissão

apontou a impossibilidade de comprovação da veracidade dos registros

apresentados, em virtude da deficiência de emissão dos Relatórios do

Sistema de Tributos dt Empresa Freire Informátic a.

DOS CONVÉNIOS E O IRAS

Quanto aos convénios municipais a Comissão de Transmissão de Governo

atesta o recebimento da relação de todos que foram celebrados e estão em

execução no Município, com número do convénio, viçência, objeto e valor total,

inclusive evidenciando o montante liberado e o saldo a receber. No entanto

constatou que esses valores não foram compatitilizados, em virtude das

informações desencontradas das Unidades gestoras do convénio e também da

ausência de documentos físicos, demandando um acompanhamento específico

e circunstanciado de cada obra ou prestação de serviços. Apesar das visitas

técnicas realizadas “in oco” a comissão constato J gue as Secretarias gue

tem convénios celebrados, a exemplo da SECEL [Secretaria Municipal de

Esporte e Lazer). SEClíi (Secretaria Municipal de Infra Estrutura). SEDUC

(Secretaria Municipal Je Educação). SESAU (Secretaria Municipal de

Saúde) e SEMAS (Secretaria Municipal de Assistência Social) não tiveram
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acesso irrestrito ;i s_documentações, acervos, senhas para

acompanhamento efetivo dos convénios.

A obrigatoriedade de apresentação das obras e oi> serviços de engenharia

executados e em execução no Município de Alago nhas foram atendidos de

forma parcial, Contudo a comissão afirma não haver identificado os acervos

documentais de todas as obras do município.

DA PRESTAÇÃO DOS i ERVIÇOS PÚBLICOS

No que concerne aos serviços prestados à população forma abordados pela

Comissão de Transmissão de Governo os serviços prestados na educação, na

saúde , na assistência social, terido constatado diversas irregularidades dentre

as quais destaca-se:

Educação:

no que tange ao aspecto tecnológico havia 30 escolas com laboratórios

de Informática completamente desativados;

existência de diversas obras que paralisac as e outras que foram

canceladas:

existência de dívidas com fornecedores e resscisões equivalem a R$

1.309.475,95;

Quanto aos prédios públicos da Secretaria Municipal de Educação foi

identificado muita :; demandas emergenciais, inclusive com a maioria das

unidades escolares sucateadas e com grande necessidade de

intervenções;

Na Educação de Jovens e Adultos, hoje cerca de 10.930 pessoas estão em

estado de absoluto analfabetismo, principalmente em áreas rurais e

periféricas de Alagoinhas, esse fato culminou com a suspensão dos

recursos financeiros pelo FNDE no exercício de 2013, porque a meta

proposta não fora alcançada.
J

/Saúde:
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As auditorias que foram realizadas no ano de 2016 encontravam-se

engavetadas e conn pendências de respostas ou ju stificativas dos prestadores e

da rede pública;

Sistema de informação do SUS (SISAUD) cesatualizado por falta de

informações;

Contratos vencidos ou inexistência de contratos para manutenção de

equipamentos, mobiliário, falta de insumos;

Inexistência de processos de supervisão/acompanhamento da produção das

equipes e unidades de saúde do município;

Déficit no fornecimento materiais de curativos, medicamentos e fraldas para

pacientes de uso contínuo;

Equipamentos de Saúde inativos
acesso/pavimentação entorno, mobília e equipamentos de saúde para
funcionamento.
Cortes de energia por falta de pagamento, desperdício de água, linhas

telefónicas inativas sendo faturadas;

Omissão de dados nos sistemas de Informação;
Queixas frequentes do horário de funcionamento dos Unidades de Saúde;

Laboratório Municipal desativado;

pendente conclusão de obra,

Assistência Social

• O sistema da rede SUAS e SIBEC encontrava-se sem acesso pelos

funcionários efetivos da secretaria, visto que era adotado por parte da

gestão anterior um sistema centralizador restri igindo a senha de acesso

apenas a uma pessoa que ocupava um cargo de comissão;

• Referente ao sistema de Registro Mensal de Atendimento - RMA foi

constatado a ausência de registro de dados referentes aos meses de

outubro/novembro e dezembro/2016 dos Centros de Referência de

Assistência Socia - CRAS;

• A equipe técnicsi anterior do órgão gestor municipal não lançou as

informações do sistema dentro do prazo estabelecido pelo MDSA;

• Referente ao programa Elolsa Família constatou-se que a senha de

acesso de todos os digitadores e entrevistadores foi bloqueada pelo

gestor máster;

• Referente ao sistema do Registro Mensal de Atendimento - RMA do

Centro especializado de assistência social - CREAS foi constatado a J
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ausência de alimentação do sistema durante os meses de novembro e

dezembro de 2016;

CONCLUSÃO

Por tudo exposto, concluímos que apesar de haver sido cumprida as disposições

estabelecidas pela Resolução TCM n. 1311/2012, no qu; concerne à designação de

Comissão de Transmissão de Governo, o que fora instituíc o pelo Decreto Municipal n°

4507/2016 de 24 de novembro de 2016 e não obstante a o enpenho dedicado pelaEquipe

de Transição de Governo para consecução dos objetivo:; propostos, a transição não

ocorreu de forma plena, haja vista não haver sido disponibi lizados toda a documentação

de que trata a normativa do TCM, bem como da substituição de documentos contábeis

dificultando, destarte a análise diagnóstica situacional do mmicípio de Alagoinhas, tanto

no aspecto financeiro quanlo na operacionalidade dos atos de gestão. Por outro lado, os

trabalhos da comissão ser,'iram para evidenciar a necessiiade da adoção pelos novos

gestores municipais de diversas medidas administrativas com vistas a restabelecer o

regular funcionamento dos serviços públicos a serem desenvolvidos pelos órgãos

municipais. Ressalte-se ainda a urgência em se proceder a levantamentos e auditorias, em

face da ausência de documentos essenciais relativos aos contratos, convénios, obras e

serviços municipais.
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