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IO QUADRIMESTRE 2020

Alagoinhas, 28 de maio de 2020.

AJNTONIO JOSÉCALD£1RA DA SILVA JÚNIOR
SUPERVISOR DETEXTOLEGISLATIVO
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Aos vinte e oito dias do mês de maio do

ano de dois mil e vinte, à hora regimental,

à Câmara Municipal de Alagoinhas,

realizou uma Audiência Pública de acordo

Oficio no 030/2020, do Poder Público

Municipal, para apresentação do Relatório

Resumido de Execução Orçamentaria do

2° Bimestre/2020, e do Relatório de

Gestão Fiscal do 1° Quadrimestre de

que atende ao disposto no &4<>, Art. 9° da

Complementar 101/00 - Lei de

Responsabilidade Fiscal. Dentre os

convidados presentes: Daniel Ivo Ne

Grave —Secretário Municipal de Fazen
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Leila Carla Vila Flor Souza Gabriel —

Controladora Geral do Município, e os

Vereadores Anderson César Baqueiro da

Silva, Darlan Lucena de Oliveira, Francisco

Ribeiro de Oliveira ''Thor de Ninha", João

Henrique de Jesus Meireles Paolilo, Jorge

de Santana Gonçalves, José Carlos Lins de

Lima, José Cleto dos Santos Filho, Luciano

Mareio Santos Almeida, Luciano Sérgio de

Jesus Santos, Ozeas Menezes de Souza,

Raimunda Neire Florêncio de Souza,

Raimundo Aives dos Santos e Roberto José

Torres de Lima. Assumiu a direção dos

trabalhos Sr. Presidente Roberto

que transformou a Sessão Ordiná

udiência Pública de acordo Art. 9^ da

Complementar 101/00 - Lei d

Responsabilidade Fiscal, em seguida passa

a palavra ao Sr. Daniel Grave - Secretári

AOTONIOdOSE CALDEIRA DA SILVA JÚN1<

SUPERVISOR DE TEXTO LEGISLATIVO
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Municipal de Fazenda, Sr. Presidente, Srs.

Vereadores. Quero a saudar a todos os

presentes. Hoje vamos apresentar a prestação

de conta do 1° Quadrimestre de 2020,

referente a todos as receitas e despesas de

janeiro a abril do ano de 2020. É uma obrigação

que executivo tem de realizar nessa Casa

Legislativa. O Sr. Secretário faz á

apresentação das Receitas e Despesas da

Execução Orçamentaria através de Slide

que estão anexo a essa Ata. O Sr.

Presidente passa a palavra a Sra. Leila

Carla - Controladora Geral do Município,

Sr. Presidente, Srs. Vereadores. Gq

saudar a todos os presentes. E se

prazer está de volta a está Casa Legislativa

discutir o quadrimestre. Hoje apresentaremos

aplicação dos índices de pessoal, aplicação co

Educação, Saúde e FUNDEB.

ANTONlO JOSÉ CALD£1EADA SILVA JÚNIOR
SUPERVISOR DE TEXTO LEOISLATTVO
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A Sra. Secretária fez apresentação que
está em Anexo a essa Ata. Com palavra o
Sr. Presidente, pergunta: No quadrimestre
passado o INSS era R$ 56.000.000,00
(cinqüenta seis milhões) foi para R$
78.000.000,00 (setenta eoito milhões), a Coelha
era R$ 6.147.000,00 (seis milhões cento e
quarenta esete mil reais), porque esse aumento
de R$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões)?
Responde Sr. Secretário Daniel Grave, diz,
o INSS por conta da revelia da gestão passada
tentamos protelar para reduzir e não tivemos
êxito. Mas conseguimos fazer o parcelamento,
gerando um impacto grande no orçamento.^
Coelha foi um auto de infração emitid

~ Coelha em frente à SESEP, foi defendido ]
COGER, aonde a Coelha georreferenciou e
identificado nos últimos durante os três ano
valores em aherto. A Coelha tem um n(

ANTONIO JOSÉ CALDEIRA DA SILVA J^IÍÍOR
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parcelamento no valor de R$1.200.000,00 (um
milhão e duzentos mil reais) com correção e

juros. Mas esse parcelamento acaba neste ano.
O Sr. Presidente passa palavra ao

Vereador Francisco Ribeira de Oliveira

"Thor de Ninha", Sr. Presidente, Srs.
Vereadores. Quero saudar a todos os
presentes. Estamos passamos um momento
difícil com essa pandemia, onde a arrecadação
dos recursos requer um cuidado maior. Após a
passagem dessa pandemia vamos ter grande
dificuldade e teremos vários desafios. Com
relação à receita do município foi arrecadado
R$110.000.000,00 (cento e dez milhões reais) e
despesas R$ 116.000.000,00 (cento e d
milhões de reais), passou R$ 6.000.000
milhões de reais) no período de janeiro a

onde tivemos pandemia, processo de
contingenciamento e não houve aument^

ANTONIO JOSÉ CALDEIRA DA SILVA JÚNIOR
SUreRVISOR DE TEXTO LESISLATiVO
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salarial. O que levou esse aumento de despesas

correntes no valor de R$ 6.000.000,00 (seis

milhões de reais)? Em despesas de capitai teve

Uma arrecadação no valor de R$ 15.000.000,00

(quinze milhões de reais), no qual R$
9.000.000,00 (nove milhões de reais), onde não

foram utilizados. Reponde Sr. Daniel Grave —

Secretário de Fazenda, diz: que está sendo

utilizado o dinheiro da CAF. Retoma a palavra

Ver. Francisco Ribeiro ''Thor de Ninha", no

período de pandemia só despesas de capital
foram investidos R$ 12.069.000,00 (doze

milhões e sessenta mil reais). Onde foi gasto

esse valor no período de janeiro a abril? Com

relação a divida do município, em 2008,
tínhamos R$ 98.000.000,00 (noventa e oito

milhões) e hoje chega.-a'-R$t52UW0.000,00
(cento e cinqüenta edoi^nilhões de rçais). Isso
demostra que o déficit do/muhicíbio não ir,

ANTONIO JOSÉ CALDEIRA DA SOVA JÚNK
SUPERVISOR DE TEXTO IRQISLATiVO
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resolver até o final do ano e a tendência é

aumentar. Dentro desse endividamento temos o

Pro Saneamento que era no valor

aproximadamente R$ 4.000.000,00 (quatro

milhões) e hoje aumentou pra mais de R$
5.000.000,00 (cinco milhões de reais), o que

ocasionou esse aumento? O que se gastou com

Saúde e Educação durante esse quadrimestre?

Obrigado! Responde Sr. Daniel Grave —

Secretário de Fazenda, diz: que o Vereador

está certo no primeiro quadrimestre mais

despesas do que receita. Porque janeiro e
fevereiro se tem maior comprometimento no

orçamento com folha de pagamento, encargo.

Câmara de Vereadores, saúde e Educação, e

partir de março o cenário começa a mudar.
Tudo passa mudar após o decreto de
confm&nciamíito^^ntão oreflexo de equilíbrio
para desfea serão nos meses de maio e jun

[mio JO^ CALDEIRA DA SILVA JÚNIOR
SUPERVISOR DE TEXTO LEGISLATIVO
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Não tenha dúvida que equipe econômica está

buscando outras soluções. No período de janeiro

a abril o município recebeu R$15.000.000,00

(quinze milhões de reais) e gastou R$
12.000.000,00 (doze milhões de reais), com

diversos programas em execução. Com relação
ao endividamento do município, houve um

acréscimo, do INSS, Coelha, o Saneamento para

todos, e a evolução de obras através de
financiamento. Então houve um incremento

devido aos programas. Responde a Sra. Leila

Carla - Controladora do Município, diz:

com relação a educação existe um limite de

25%, gerou um percentual maior por conta da
entregas das cestas básicas para 13 (treze) mil
alunos da Rede Pública Municipal, e kits para ter

as ^las dentro de casa, por conta da
arentena. k\Sòk foi antes da pandemia, por

issb^T 0^ çüáros e gastos da Secretária

.rONlO JOSÉ CALDEIRA DA SILVA JÚNIOR
SUraRVlSOR DE TEXTO LEGISLATIVO
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Educação tiveram um acréscimo, e tivemos que

aportar e pagar com recursos próprios. Com

relação à saúde foram aberto alguns processo

para equipar. Em seguida a saúde recebeu ajuda
especificamente do COVID, e se abriram novas

licitações. O Sr. Presidente passa a palavra

ao Vereador Darlan Lucena, Sr. Presidente,

Srs. Vereadores. Quero saudar a todos os

presentes. E dizer que os limites previstos
constitucionais para educação e saúde foram

mantidos acima da média. Porque médicos,

enfermeiros, estagiários da saúde que estão sem

receber salários? Recebemos uma denuncia que

tem 100 (cem) estagiários sem receber da
saúde. Obrigado! Responde Sra. Leila Carla —
Controladora do Município, diz: que existe

alguns limites de poderes com relação a
ixjntcoladpria. O controle interno serve para

ir ao/Prefeito dos riscos eminentes ai

Câmara de

ANTONIO JO^ CALDEIRA DA SILVA JÚNIOR
SUTORVISOR DE TEXTO LESISLATiVO
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descumprimento da Lei de Responsabilidade

Fiscal, Tribunal de Contas. Quando fizemos esse

acompanhamento numérico, o controle sinaliza o

Prefeito para tomar medidas cabíveis. Essa

responsabilidade é do ordenador de despesas,

Mas o controle não fica omisso a essa situação,

porém o controle não foi provocado para tratar

dessa questão da saúde com os credores. O Sr.

Presidente passa a palavra ao Vereador

Luciano Almeida, Sr. Presidente, Srs.

Vereadores. Saúdo a todos os presentes. Qual

a divida real do município até a final da gestão?

Porque alguns empréstimos não chegaram a ser

usados e está chegando a quase R$

200.000.000,00 (duzentos milhões de reais).

Porque com essa pandemia o dólar está
aumentando e tem que dar um freio nessa

jjtuação.^ Responde Sr. Daniel Grave —
de Fazenda, diz: com relação aos

ANTONlO JOSÉCALDEIRA DA SILVA JÚNIOR
SUPERVISOR DE TEXTO LEGISLATIVO
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empréstimos e financiamentos as dividas

existem, porém tem dividas quando são pagas

vão reduzindo tipo: FGTS, PASEP, as multas com

a receita federal. Então temos dois cenários:

empréstimos, e dividas de parcelamento com a

União e Caixa Econômica. Mas estamos

trabalhando para não aumentar. Pergunta Ver.

Luciano Almeida, com relação a divida com

pessoal os prestadores de serviço entra nessas

despesas? Responde Leiia Carla, diz: que

não entra em sua totalidade. O lixo é consensual

que é a terceirização é mais viável que o
concurso. Nossa formatação de analise é no qual

o TCM aprova. Com a palavra Ver. Luciano
Almeida, diz: que números não ficaram claro.

De que forma o Governo tem o controle desses
nesses números com as terceiradas? O CAOF

tpm confrole dessas Secretarias? Responde a

Ia Carla — Controladora do
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Município, diz: que o contrato em sua

totalidade não está nesse resumo. O que está

nesse resumo é a mão de obra de empresa. E

será esclarecido no Tribunal de Contas através

de nota fiscal. Então não é um contrato cheio.

No que se refere à Empresa MAP que são
gerenciados pela Secretaria de administração,
seus custeios são pagos por fonte de recursos

específicos, e por conta disso o ordenador de
despesas do fundo tem autonomia plena sobre

os gastos de sua Secretária. Então o Fundo
Municipal de Saúde, Educação e Assistência
Social no quesito financeiro de gestão suas

despesas é independente. A CAOF analise a

peça orçamentaria completa. Então cumpre-se a

Lei, mais o Prefeito pode ordenar para aumentar

os valores em porcentagem. E dentro dessa

ituação^ aonde entra a CAOF, cuidando dos
'com autonomia da Secretária da

ANTONIO JOSE CALDEIRftDft SIUVÃJÜNIOR
SUPERVISOR DE TEXTO LEGISLATIVO
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pasta. Pergunta Ver. Luciano Almeida, se as

licitações feitas por cada Secretária não passa

pelo crivo da CAOF? Responde a Sra. Leila

Caria —Controiadora do Município, diz: sim.

Responde o Sr. Daniel Grave - Secretário

de Fazenda, diz: que a Prefeitura de

Alagoinhas cada Secretário assina o seu contrato

é ordenador de despesas. No caso, responde

civilmente pela contratação. Em relação aos

dados do quadrimestre, todos os relatórios são
publicados no Diário Oficial, e é o mesmo
relatório que enviamos para o TCM. O Sr.

Presidente passa a paiavra ao Vereador

Raimundo Aives dosa Santos "Gode", Sr.

Presidente, Srs. Vereadores. Quero saudar a

todos os presentes. Parabenizar pela

apresentação dos Srs. Secretários. Com relação
CAF7---quanto resta aos cofres do poder

esponde Sr. Secretário Ga^icioi

ANTONlO JOSÉ CALDEIRAÍj^^SÍLVA JÚNIOR
SÜPERVÍSOR de texto LESISIATIVÒ
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Grave — Secretário de Fazenda, diz:

recebeu R$ 9.000.000,00 (nove milhões), e hoje

em caixa tem uma estimativa R$ 5.000.000,00

(cinco milhões) para ser aplicado. Com a

palavra Ver. Darlan Lucena, diz: que na

ultima explanação do Secretário de Fazenda,

entendi que a empresa de coleta e reciclagem

Abaré no qual foi contratado de forma imoral. O

Prefeito foi para os meios de comunicação disse

o processo estava fracassando. O processo está
fracassado ou a empresa já está operando no

valor global de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de

reais)? Responde Sr. Secretário Daniel
Grave, diz: que empresa que foi contratada

para coleta seletiva, não foi contratada baseado
no Decreto de calamidade e nem de

emergência. A Associação foi contratada

numa característica que a lei de

permite e não tem nada haver com

ANTONlO JOSÉ CALDEIRA DA SILVA JÚNIOR
SUPERVISOR DE TEXTO LE6ISLATIV0
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calamidade e nem emergência. O valor global é

mais que R$ 2.000.000,00 (dois milhões de

reais) por ano. Esse valor é estimado. E foi

proposto pela SESEP, o mesmo serviço que está

no contrato de coleta urbana (Naturalle), a

cooperativa seria mais barato. Então foi

preferível fazer por cooperativa. Hoje o contrato

está vigente, foi dado a ordem serviço e a

empresa está trabalhando. O Sr. Presidente

passa a palavra ao Vereador Ozeas

Menezes, Sr. Presidente, Srs. Vereadores.

Quero saudar a todos os presentes. Com relação

a divida pública qual o percentual hoje em nosso

município? Responde Sr. Daniel Grave —

Secretário de Fazenda, diz: em 2019 era de

26,93%, hoje estamos em 28,82%. A Lei

permite um endividamento até 120%. Então
estamos muito abaixo que Lei Federal permite.

é sempre enriquecedor, com muita

ANTONIO JOSÉ CALDEIRA IS^aLVÂ JÚNIOR
SUPERVISOR DETEXTO LEGISLATIVO
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imparcialidade, sem bandeira partidária, e

estaremos sempre à disposição. Obrigado!

Nada mais havendo, o Sr. Presidente

convoca os Srs. Vereadores para a próxima

Sessão Extraordinária, de acordo Decreto

no 08/2020, que se realizará no próximo

dia 29 do corrente mês e, em nome de

Deus, encerrou os trabalhos. Para constar,

foi a lavrada a presente Ata que após lida,

discutida, aprovada e por todos assinada,

Jvada nos anais desta Casa.

ANTONlO JOSÉ CALDEIRADA SlLvA JUNM
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