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inte e quatro dias do mes de fevereiro do

ano de dois mil e vinte e dois, as quinze horas e
trinta minutos, reuniu-se no Plenario da Camara

Municipal de Alagoinhas, para uma Audiencia

Publica de acordo Oficio n° 013/2022, COGER,
para apresentagao do Relatorio Resumido da

Execu^ao Or^amentaria do 6° Bimestre/2021,em
cumprimento ao Art. 9°, da Lei Complementar

101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal. Dentre
•/£/ os convidados presentes estavam: Leila Carla Vila

Controladora Geral do

Munidpio, Roberto Jose Torres Lima - Secretario

Municipal de Services Publicos, Roseane( Santo£
de Concei^ao - Secretaria Municipal de FazendS)
Gustavo Augusto de Souza Carmo — Secretario

Municipal de Educa^ao, Andre Ricardo dos Santos
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Superintendente Municipal de

Transportes e Transito, e os Vereadores Anderson

Cesar Baqueiro da Silva, Anselmo Cerqueira dos

Argos, Edvaldo Silva Santos, Jaidice Lima Nunes,

Jorge de Santana Gonsalves, Jose Marcio dos

Santos Cruz, Jucileide Cardoso dos Santos,

Luciano Marcio Santos Almeida, Paulo Cesar

Caldeira do Nascimento, Raimundo Neire

Florencio de Souza, Raimundo Alves dos Santos e

Jose Cleto dos Santos Filho. Assumiu a diregao

dos trabalhos o Sr. Presidente Jose Cleto, que

transformou a Sessao ordinaria em Audiencia

Pubiica de acordo a Lei Complementar 101/00 -

Lei de Responsabilidade Fiscal. Em seguida o Sr.

Presidente passa palavra a Sra. Roseane Santos-

Secretaria Municipal da Fazenda, Sr. Presidente,

Srs. Srs. Vereadores. Gostaria de saudar a^todos os

presentes. Viemos apresentar os numeros virrsplados^

execugao orgamentaria do Terceiro Quadrimestre^d

dois mil e vinte e um, dentre outros indicadores qu
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iremos apresentar em observance a Lei de

Responsabilidade Fiscal. Em seguida a Sra. Roseane

- Secretaria de Fazenda faz apresentagao atraves

de Slide das receitas que estao em anexo a essa

Ata. O Sr. Presidente passa a palavra a Sra. Leila

Carla - Controladora Geral do Munidpio, Sr.

Presidente, Srs. Vereadores. Saudo a todos os

presentes . Apresentaremos os limites legais e

constitucionais estabelecidas pela Lei de

Responsabilidade Ficais. A Sra. Leila Carla apresenta

atraves de slide as despesas que estao em anexo

a essa Ata. O Sr. Presidente passa palavra a

Vereadora Luma Menezes, Sr. Presidente, Srs.

Vereadores. Parabenizo as Secretarias pela

A \ j apresentagao nesta tarde. Com relagao a aplicagao na
rxF

Cy ' educagao pelo que esta exposto na apresentagao teve

uma aplicagao abaixo da aplicagao minima estabelecida
f

constitucionalmente. Porque isso esta acobtecendo?

Quando se fala em transparency e prestagao de c^rt4ta
tanto na educagao quanto na saude esses dados
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precisam esta mais evidentes. Temos 0 valor de quanto

foi transferido no Fundeb em 2021, mais nao temos 0

que levou a esse valor. Isso aconteceu pela quantidade

maior de alunos? Quantos alunos estavam matriculados

em 2021 para basear nesse recurso do Fundeb? De que

forma esse recursos foi usado em sua totalidade?

Quero saudar a todos os presentes. Porque nao

sabemos o que essas despesas que dizer na sua

apresentagao. Responde a Sra. Leila Carla -

Controladora Geral do Municipio, no que refere na

analise dos demonstratives fiscais, tinhamos uma

expectativa anual de R$365.000.000,00 (trezentos e

sessenta e cinco milhoes de reais), em 2018 a previsao

/^7
foi de R$ 241.000.000,00 (duzentos e quarenta e urn

• milhoes de reais), em 2019 foi R$ 376.000.000,00

X (trezentos e setenta e seis milhoes de reais), 2020 foi

R$ 378.000.000,00 (trezentos e setenta e oito milhoes

de reais), 2021 foi hum pouco baixa por conta do

^Xmpacto da pandenW^M^s fomos surpreendidos

positivamente com a artecadagao de 143% (cento e
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quarenta e tres por cento) a mais do que foi previsto na

LOA. Em comparagao aos outros anos tivemos um

aumento consideravel de 43% (quarenta e tres por

As despesas de educagao vinham sido gasta de

forma linear com os contratos e previamente

estabelecidos para os custeios da propria rede municipal

em cima de expectativa de receita que gerava uma

receita menos de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil

reais) . Tivemos como base de receita corrente liquida o

valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Quando

tivemos esse aumento o rnunidpio tinha que aplicar

mais na educagao. Porem alguns custos da educagao

que sao bases da educagao nao estava existindo por

conta dos fechamentos das escolas e das aulas remotas.

Tivemos alguns gastos na educagao mais nao foram

considerados nesses indices. Quando foi sancionada a

PEC, prevendo algumas despesas na educagao,

exemplo: agua, Iuz, \ impressao, transporte escolar,

_permitiu que os gestores ,fica$sem mais confortaveis em

aplicar na Secretaria de Saude P̂of que? Porque alguns

cento) .
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combates a pandemia continuarao existindo. Nos

analisando as aplicagoes e relatorios a controladoria

entendeu o aumento expressivo da arrecadagao e a

redugao no relatorio de despesas pagas da educagao e

abatido naquiio que nao e consideravel influenciou

nesse 1% (um por cento) deixou de ser aplicado no

MDE (Manutengao e Desenvolvimento do Ensino). 20%

que e aplicado no Fundeb interfere na aplicagao do

MDE. No Fundeb tivemos que tomar algumas decisoes

de custos, de acordo a Lei do Fundeb, que era

provisoria e passou a ser permanente trouxe a mudanga

de aplicagao de 60%(sessenta por cento) que era

apenas para profissionais do Magisterio e aumentou a

• . aplicagao para 70%(setenta por cento) para todos os

profissionais da educagao. Entao o que se refere aos

Y demonstrativos contabeis, visualizamos isso no controle

interno. Com a palavra Ver. Luma Menezes, a

Secretaria citou a PEC dps gastosqe da transference de

nfa
^

do periodo pandemico.

trata da questao desobrigar

recursos para saude por

Tem a PEC n° 13/2021, c
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do cumprimento dos 25%, e essa PEC nao foi aprovado.

Entao essa PEC nao tem validade. E dessa PEC que a

Sra . Secretaria trata ou e uma alteragao Constitucional?

Responde a Sra . Leila Carla - Controladora, posso

esta esganada, mais a PEC n° 13/2021, foi sancionada
em 15 de setembro. Com palavra Ver. Luma

Menezes, diz; que teve a sangao no Senado e parou a

tramitagao na Camara dos Deputados. Responde a

Sra. Leila Carla - Controladora, diz; recebeu a

notificagao semestral do municipio referente a 2021. E a

leitura sobre as aplicagoes estao indo nesse sentido. Ja

esta considerando a aplicagao do Fundeb quanto a

relagao do MDE . Nos do controle junto com outros

^^
7controles internos acreditamos que os prefeitos nao

serao punidos por conta da aplicagao dos 25% (vinte e

cinco por cento). Responde Sra. Roseane Santos -

Secretaria da Fazenda, diz; que na Secretaria de

Educagao a previ^aodq apl
icagao no MDE, por lei dos

i R$ 25
^
000.000,00 (vinte e cinco

e a confirmagao foi de R$

25%, a expectativ

milhoes de rea s /

r
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29.000 .000,00 (vinte nove milhoes de reais). Entao o

planejamento seguiu uma linha, e o aumento da receita

tinhamos alguns comprometimento, considerando a

suspengao das atividades e todos os itens vinculados a

educagao, nao so o municipio de Alagoinhas gue foi o

ponto crucial nesse item mais de outros municipios.

Levando em consideragao boa parte dos recursos

estavam sendo canalizados por conta do enfretamento

da pandemia. Isso refletiu no comportamento das

receitas, entao guanto maior a receita maior representa

aguele percentual estabelecido. Com a palavra Ver.

Luma Menezes, diz; gue a ultima movimentagao foi

, 23 de fevereiro de 2022, onde a PEC 13/2021 esta na

comissao especial que esta sendo destinado a proferir a

parecer da proposta da Emenda da Constituigao. Entao

ate que essa PEC seja aprovada desobrigando os

1020 e 2021 dos

que esta previsto

municipios a cumprir ao ambito-
C:, 25% (vinte cinco por cento), air\d

na constituigao.
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O Sr. Presidente passa a palavra ao Sr.

Gustavo Carmo - Secretario Municipal de

Educagao, Sr. Presidente, Srs. Vereadores.

Saudo a todos os preserves. Com relagao a

diferenga no valor previsto e 0 valor executado,

havera sempre a expectativa dos recursos a ser

ingressado no municipio e 0 executado com a

diferenga maior porque no decorrer do ano vamos

ter uma evolugao de matricula que na hora da

elaboragao do orgamento ainda nao se efetivou.

Entao esse e urn fator que se colabora para isso.

Ninguem imaginou que teriamos o Brasil no ano de

2020. O Brasil que tivemos em 2020 foi urn pais

fora de todos os sentidos. Uma evolugao de

receitas muito grande tanto do Governo Estadual

quanto do Governo Federal como os municipios

isso fez com que ingressassem mais recursos do

aquele momenta \ de ^
elaboragao da pega

orgamentaria. Entao a, caute.1

orgamento de 2021 para 0 c

da elaboragao do

ario de 2020, por
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conta da pandemia foi totalmente diferente. Com

relagao as despesas com educagao por vezes

surgem essa situagao da transparency e das

demonstragoes dos gastos, gue estao atendendo

todos os criterios da publicidade. Disposto inclusive

no portal da transparency e o STN, e qualquer

detalhamento de despesas serao sempre

disponibilizados para os vereadores, inclusive a

solicitagoes de folhas. Ultima vez que foi solicitado

apresentamos midia digital e disponibilizamos as

pastas para acesso. Com a palavra Ver. Luma

quando temos uma diferenga da previsao de R$

11.000.000,00 (onze milhoes de reais), entao

acreditamos que nao foi urn ajuste. Talvez o

impacto das matnculas tenha sido urn efeito no

orgamento de transferencia. Por isso e importante

trazer esses dados, por que estamos tratando^de
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audiencia publica de prestagao de contas quando

temos a participagao da populagao atraves das

redes sociais nao pode exclusos a gestao. Porque a

populagao precisa saber desses dados. Quantos

aiunos se tiveram na rede em 2021? Para justificar

o aumento do Fundeb. Quais foram os gastos do

Fundeb? Como foram utilizados os recursos em

2021 na educagao? Quantos foram utilizados para

os pagamentos de professores, diretores, de

contratos, terceirizados da educagao? Quantos
foram destinados para unidades escolares

reformadas e reinauguradas? Entao seria

interessante o que esta estabelecido em Lei para

que destrinche o que e de recursos publicos para

tratar da prestagao de contas. Responde Sr.

Gustavo Carmo- Secretario de Educagao, nao
resta duvida que a apresentagao dos quadrimestres

Camara

Municipal. E dizer que d^SeSxiurrtqros pedidos pela
a tarde. Poderia ae

evoluiram na

vereadora nao caberia
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fazer uma audiencia publica para trazermos esses

numeros de forma mais detalhada. Tiveram alunos

que se matricularam na necessidade de terem ao

acesso a comida. E para ano nao continuando esse

cenario teremos uma diferenga entre oitocentos a

mil alunos. Entao no quesito receita Fundeb tern

diminuir para proximo ano. Nesse ano tivemos urn

aumento por conta dos alunos do privado indo para

rede publica . O Sr. Presidente Jose Cleto, diz;

que a Vereadora Luma vem fazendo uma alusao

nessa prestagoes de contas. Mostrando que as leis

existem, e que nas apresentagoes deveriam ser

separadas. Com a palavra para Ver. Juci

Cardoso, quero dizer as Sras. Secretarias que

avangamos muito com relagao as audiencias

anteriores. Mas ainda a urn equivoco da

apresentagao no quadrimestre. Pelo que vejo o

atratiyo a todos que estao

$ssoas qxye querem discutir

lento e do debate.

orgamento nao e urn

presentes. Mas tern p

passa pela resolugao do\or
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Entao na audiencia precisa ficar claro: cada setor

quando recebeu; como foi gasto o que recebeu;

como foi gasto o que recebeu; qual foi a

destinagao;. Isso que o Secretario coloca eu

entendo. Mas os fundos como temos exigido se

cumpra as leis, e que nossa solicitagao com reiagao

aos fundos sejam mostrada tanto as metas

financeiras quanto aos pianos. Queremos entender

porque algumas escolas nao estao adequadas?

Essa resposta seria dada se apresentagao tivesse

esse olhar dos numeros e das metas. Entao e

preciso que a Prefeitura Municipal nas suas

apresentagoes cumpra que esteja na lei. Solicitar

ao Presidente que seja enviada correspondence

oficial da Casa solicitando ao poder publico de

imediato. Porque nao dar mais para esta debatendo

dessa forma. Com reiagao a CIPE tivemos uma

superavit em todas \ax--arrecadagoes mais nao

elfrofias dos servigos. Se

ue esses valorem?

conseguimos ver nas

> J
estamos numa grave crj
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Nos aumentamos a

assustadora de acordo

contribuigao, a
com as

arrecadagao e

modificagoes do
novo codigo tributario mais na pratica a iluminapao
publica ee um dos gargalos da administragao

o Governo Federal fez
municipal. Na atengao basica
o seguinte, para receber tern
sao sete indicadores:

cumprir as metas e

Indicador de cadastro;
Informatizagao dos dados; Gestante e Saude Bucal;
garantia as consultas do pre-natal; Cobertura

Citopatologico; Exames de pre-natal; Diabetes e

e todos esses indicadores

Alagoinhas nenhum conseguiu atingir a metas.

Onde esses recursos foram aplicados durante a

pandemia? Porque o principal instrumento que e

Hipertensao Arterial

UPA foi desativada durante todo quadrimestre. 0

governo esta vindo para esta Casa dizendo que

aumentou a arrecadagao e esta no superavit. Isso

deveria significar n^ethoria
na saude, educagao,

nada dissoservigos publicos, idfraestfutura e

acontece pelo contrano sg. caos. Questao de
A
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Ordem — Ver. Luma Menezes, diz; que na Casa
so tern cinco vereadores
de contas e isso e problematico.
exposto precisamos de

para debater a prestagao

Diante do que foi

momento especifico tanto
para tratar da saude quanto da educagao. Porque

apresentagao e do terceiro quadrimestre,
onde cobramos

essa

essa mesmas questoes

as presengas dos

em

audiencia anteriores

secretaries. Entao coloco

com

como proposta para

termos outro momento especifico para educagao e

outro para saude. O Sr. Presidente Jose Cleto,

diz; da importance colocada pela Vereadora Luma

Menezes sobre os demais colegas porque todos

foram convocados. Com relagao a apresentagao

essa Casa tern prerrogativas dentro do regimento e

pastas firmarem o compromisso de vir a estase as

Casa com esse objetivo de discutir. Com a

Secretaria den c\ ‘"'N

palavra a Sra. \Roseane -

Fazenda,

foi solicitada essas qu^toeĵ nlao so as presengqs
iencias anterioresn
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dos colegas como tambem de forma detalhada os

numeros e as metas vinculadas aos fundos.

cronologia

estabelecidas para prazo de prestagao de contas da

audiencia do quadrimestre e os prazos que os

fundos precisam esta levantando para fazer suas

apresentagoes especificas um dia so para saude e

outro dia para educagao. A Secretaria de Saude

Laina Gabriele sugeriu para o mes de abril fazer

essa prestagao de contas e os indicadores. Com a

palavra Ver. Juci Cardoso, Sr. Presidente porque

em abril! . Porque a ideia que passa que as coisas

estao sendo feitas sem seriedade com o

^ profissionalismo. A administragao publica nao

trabalhar de forma tern ser baseada em

planejamento. Porque esses dados ja precisam esta

disponiveis. 0 que esta parecendo que querem

ganhar tempo parai fnejhor os indicadores.

Tivemos uma dificuldade na

Queremos aqui discutir cjsjaroblennas e as solugoes.

basfca
\

estamos receb( n
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menos do que municipios de menor porte. Isso
grave . Nao podemos colocar essa audiencia para o
mes de abril porque as pessoas estao sem medicos

agora. Nao concordo. O Sr. Presidente, diz: que
essa audiencia publica poderia ficar para terceira e

ultima semana do mes de margo. Para dar

celeridade nesse processo ate porque esses

numeros estao prontos. O Sr. Presidente passa
a palavra ao Sr. Roberto Torres -Secretario
Municipal de Servigos Publicos, Sr.
Presidente, Srs. Vereadores. Saudo a todos os

presentes. Realmente mim incomoda a real

situagao da iluminagao de Alagoinhas. A

arrecadagao bruta foi em torno de R$ 8.000,000,00
(oito milhoes de reais), mais pagamos a Coelba o
valor de R$ 7.000,000,00 (sete milhoes de reais).
So bandeira vermelha fica em torno de R$

200,000,00 (duzentqs mil reais)/mes. Esperemos
que a previsao em abril melhore por contas dos

reservatorios estarem cheios. A Secretaria

M"
LA

f.
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Fazenda que colocado recursos para manter a

manutengao do sistema. E dizer a Vereadora Juci
que o valor de R$ 900,000,00 (novecentos mil

reais) nao dar para fazer a manutengao em todo o

municipio. Principalmente nos distritos aonde tern

muitas quedas de energia deixando as lampadas

queimadas. Temos uma equipe competente e por

falta de recursos da CIPE tern atrapalhado bastante

a nossa gestao. Com a palavra Ver. Juci, diz;
que a fala do Secretario Roberto Torres so veio

reforgar o que esta sendo discutido aqui. Nos

queremos que tudo que foi colocado pelo

pecretario que seja apresentado nesta Casa. Depois
do Codigo Tributario os numeros apresentados

aumentaram e nao diminuiram. Agora qual e o

problema do municipio? De acordo a Lei da CIPE a

contribuigao diz: Para melhorar a manutengao da

iluminagao publica. Cbqcordo que R$ 900.000,00

(novecentos mil de reais) pouco para se trabalhar.
Mas como esse processo eTeito? Entao precisamo

'1
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discutir aplicagao de recursos daquilo que seja

prioridade para o municipio. Obrigado! Nada mais

havendo, o Sr. Presidente convoca os Srs.

Vereadores para a proxima Sessao

Ordinaria, que se realizara no proximo dia

03 de Margo, em nome de Deus, encerrou

os trabalhos. Para constar, foi a lavrada a

presente Ata que apos lida, discutida,

aprovada e por todos assinada, sera

arouivada nos anais desta Casa.

io/m
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