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Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de

dois mil e dezenove, à hora Regimental, realizou-se na

Câmara Municipal de Alagoinhas de acordo Of. no
012/2019, para apresentação do relatório resumido do

6o Bimestre e do relatório de Gestão Fiscal do 3o

quadrimestre de 2018, conforme dispõe, Art. 9o da Lei

Complementar 101/00 - Lei de Responsabilidade

Fiscal. Dentre os convidados presentes: Roseane
Santana Concepção -- Controladora Municipal/

Daniel lvo Néri Grave -- Secretário Municipal de

Fazenda e os Vereadores Darlan Lucena de
Oliveira, Juracy Ferreira do Nascimento,
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Francisco Ribeiro Oliveira "Thor de Ninha", João

Henrique de ]esus Meirelles Paolilo, Raimundo
Alves dos Santos "Gode", Edilson Ferreira Lama

"Duy do Frango", rosé Carlos Lins Lima "Pastor
Lins". Assumiu a direção dos trabalhos o Sr.
Presidente Roberto Torres, registrou a ausência
dos Vereadores Anderson Baqueiro, Luciano

Sérgio, Ozeas Menezes todos por motivo de
saúde. Em seguida o Sr. Presidente passou a
palavra ao Sr. Daniel Grave -- Secretário
Municipal de Fazenda, Sr. Presidente, Srs.,
Vereadores, gostaria de saudar a todos os presentedJ

E dizer que essa apresentação é da gestão fiscal do

exercício financeiro de 2018. Em cumprimento de um

requisito legal, demostra e avalia as metas fiscais do

3o Quadrimestre de 2018, conforme Atr. 9o da Lei de

Responsabilidade Fiscal. Apresentou nos finais dos

meses de maio, setembro e fevereiro os quadrimestres
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parágrafo lo do art. 166 da Constituição ou
equivalente nas Casas Legislativas estaduais e
federais. Dar ciência à sociedade da evolução dos

nu'meros fiscais do Estado. Em seguida fez sua

apresentação através de . Slide da Execução

Orçamentada (Receitas e Despesas), que está em
Anexo a essa Ata. Obrigados O Sr. Presidente

passa a palavra a Sra. Roseane Conceição -
Controladora Geral do Município. Sr. Presidente/
Srs. Vereadores Gostaria de saudar a todos os

presentes. E mostrar os números de 2018, referente

percentual de 51,48%, que está acima do 51,03% do 'n

limite prudencial, que acende um sinal de alerta para

, aos índices constitucionais. Em seguida apresenta um

L/'"slide referente às despesas com pessoais, que traz um



E parabenizar aos Secretários pela apresentação, em

especial a Rose, acho que é um acerto da
administração pública em convocar uma funcionaria de

carreira extremamente competente. Saúdo ao

Secretário Edmilson desejando uma boa sorte. Com

relação ao aumento de arrecadação, quais são os

investimentos com recursos próprios no nosso

município? Na .LOA tem mostrando a. construção do

Hospital no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). E

nos . meios de comunicação afirma que Prefeito

Joaquim Neto construirá a Maternidade e Hospital, de

onde .vêm esses recursos e sem tem prazo? Existem

fornecedores com pagarüento em aberto? Nesta Casa

foram aprovados Projetos para tomada de empréstimo

no valor de R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e
quinhentos mil reais), para investir na Central e no

Aterro, em que situação está esse investimento? Cqm

relação à CIPE, o Secretário Harnoldo Azi, ficoup$#/vir

essa Casa para prestar contas e com .,,sçil#:saída,

'assumiuum novo Secretário, nós irei'r{69';#ai:er.,um
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município sofreu o bloqueio do FPM no inicio do ano?

Com relação ao limite prudencial, já está acima, e o

município divulga que ira fazer um concurso, que

abrirá 500 (quinhentas) vagas, como o município irá

incorporar essas pessoas se o limite prudencial está

estourado? Poi'que isso é uma responsabilidade do

Vereador em esclarecer para a população. Obrigados
Responde o Sr. Secretário, diz: que todo repasse

de contrato junto município via a União,- Governo do

Estado e Operação de Crédito, obrigatoriamente existe

@
.afl) é .contrapartida vai de 0 a 20%. Todas. as obras que

iiXiO# existe de recursos do Governo Federal seja Emenda ou

urba:na foram investidas com recursos próprios. Com
relação aos números seria interessante a SESIN

repassar formalmente. O município tem

obrigatoriedade em responder ao Tribunal de

Com relação ao Hospital Municipal e Matem

~ é tema da audiência pública mais posso

Foht<Zéra-Cóm

existe de recursos do Governo Federal seja Emenda ou

Contrato de Repasse tem Fonte Zero como

investimento. Toda intervenção de requalificação
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educação sempre será uma das prioridades.

Responde o Sr. Secretário Daniel Grave, diz: que
não apareceu empresa para dar lance: Fotão terá que

se repetir. E do Aterro está no prazo- Com relação ao

FPM de janeiro de 2019. foram referentes ao
pagamento da previdência da saúde e educação que

não foram concluídos no final do ano. O tempo de

execução não foi exequível, por quç.. dia: trinta de
dezembro é o ultimo dia do banco. Existiu crédito que

entraram trinta de dezembro. Então nãp devemos a



quarenta e cinco mil quatrocentos e trinta e três reais)

o que foram arrecadados R$ 28.185.425,60 (vinte e

oito milhões, cento e oitenta cinco mil quatrocentos e

vinte cinco reais e sessenta centavos) ou seja

arrecadou 87% do que estava previsto. Isso foi uma

queda na arrecadação, houve um erro de previsão?

Com relação as transferência de capital tiveram uma

queda do que estava previsto de R$ 14.400.000,00

(quatorze milhões de reais) aproximadamente, foram

arrecada apenas R$ 9.000.000,00 (nove milhões de

L reais) houve erro na previsão? Com relação à CIPE

gostarhmos de uma prestação de contas. Com relação

às despesas correntes tinha uma previsão de R$
341.000.000,00 (trezentos e quarenta e um mil reais)

e foi arrecadado R$325.000.000,00 (trezentos e vinte
/.



negativo R$ 4.413.000,00 (quatro milhões

quatrocentos e treze mil reais). Então o porquê desse

resultado negativo? Com relação aos limites

constitucionais, as despesas com pessoal 51,48% é o

que tem que atender a LRF,e 46,90%. é que orienta o

TCM. Não é o TCM que julga e orienta nossas contas?

Então limite para pessoal é 51,48% ou 46,90(%? Com

relação a despesas com: saúde, foram aplicados
20,'+6%, quanto foi pago o que foi liquidado? .Com

relação às despesas com Educação foi aplicado

26,49% está dentro do limite no total .de despesas

liquidadas. QuantQ foi pago no exercício passado e se



2018 foi um ano eleitoral a nível de Governo Federal a

receita de capital é composta basicamente pela receita

de emenda parlamentares, convênios e contrato de

repasse operacional de crédito. A operação de crédito

nao parou mais emendas e todos os recursos oriundos

de convento do Governo Federal essa janela se fechou

a partir do dia 30 (trinta) de junho. Então essa

frustação de pouca execução se deu por conta da
Janela eleitoral. Ressalto que janela eleitoral teve

segundo turno.: Mas a CAF não impactou nisso

ÇQntinuou seu tramite. Com relação à CIPE isso

também está Q incomodando na prestação de contas.



ingerência ou não execução de açõesl Existem

despesas que foram comprometidas mais por algum
motivo não foram entregue em tempo hábil. o

fornecedor não tinha aquela especificação e a
contabilidade é obrigada a escrever numa rubrica
chamada de restos a pagar. Então é muito subjetivo

em dizer que as contas vão bater. Um grande volume

dessas ações são restos a pagar. O quç empenhamos

o TCM .exigi a disponibilidade financeira. ano que vem.

Então não posso: entrar no exerckio .com restar a

pagar .maior do que minha disponibilidade. Porque

senão essas contas estão automaticamente rejeitadas.



esses R$45.000.000,00 é o serviço que foi liquidado

aqui foi o comprometimento orçamentário. Essa

diferença acompanha a mesma frustação da receita.

Porque só posso utilizar a despesa de capital com

receita de capital. Responde a Sra. Secretária
Roseane, com relação ao índice pessoal, tem dois

panorama 46,9%, conforme a normativa do TCM, e a

LRF submetendo a uma metodologia.,de cálculo de

51,48(%, por mais que as contas sejam julgadas pelo

TCM.. nós como esfera municipal nus submetemos

normativos tanto do Governo, Estad.ual e Federal.
Então precisamos garantir enquanto gestão pública o

acompanhamento dos recursos público, independente

do enquadramento do Governo Estadual e Federal .
estarmos ,aptos. o nosso limite hoje de acordo com ($X

LRF é de 51,48%. o Sr. Presidente passa palavra '""Lfl

Henrique, Sr. Presidente, Srs.
Veread:odes. Quero saudar p todos os presentes, e
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trabalho técnico da SEFAZ e da Controladoria estão

sendo feitos com bastante competência. Mas quando

saímos do trabalho técnico para execução cla pratica
temos uma realidade totalmente diferente deixando a

população alarmada. Vimos à aplicação de 20,49% na

saúde, ultrapassando 5,49% do que diz a legislação,

mais chega na pratica falta tudo (fraldas geriátricas,

medicamentos nos postos de saúde). Então existe um

problema de gestão muito grande. Na aplicação dos

recursos .fonte zero, temos um problema grave porque
foi gasto muito nos tapa buraco. Não vejo uma cidade

do porte de Alagoinhas gastar R$1.000.000,00 (um



repassando o dinheiro para seus fornecedores.

Deixando vários empresários no prejuko devido ao

nao recebimento dessa empresa. E isso é
responsabilidade da Prefeitura sanar essa situação. No

ESUdio Antânio Carneiro o que foi feito com recursos

proprios? No mais, Obrigado! Responde o Sr.

secretário Daniel Grave, com relação ao ISS em

ul/, teve uma arrecadação de R$22.000.000,00
(vinte e dois milhões de reais) (vinte e dois milhões de

;'' / W W

reais), em :2018 se arrecadou 27.000.000,00 (vinte e

sete milhões de reais). Em 2018 a Febraban entrou
com recursos a nível do STJ, iudícializaram contra a

essa .cobrança. Então ficamos impedido durante o



Infelizmente não tenho esses

Valle Express foi um cartão de

e essa empresa

com o
o município como intermediador tem

Valle Express. A Procuradoria se

a esses fatos.

passa a palavra ao Ver. Caio

Srs. Vereadores. Quero
que teve uma

rno, e vimos que

na arrecadação do ITIV. Qual foi o

l

de ,R$ 80.000,00 (oitenta mil

]m que executariam através dos restos a

nçou.

que a

,êo ITIV a
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